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Карибите и Тихоокеанския басейн и
отвъдморските страни и територии
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в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и
Европейския инвестиционен фонд, и
на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България
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между правителството на Република
България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, и Европейския инвестиционен фонд
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за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Постановление № 230 от 26 септември 2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера
на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар,
лекар по дентална медицина и за болнично лечение
Постановление № 231 от 27 септември 2012 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2010 г.
Постановление № 232 от 27 септември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на външните работи
за участие в хуманитарни операции
Постановление № 233 от 27 септември 2012 г. за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет за
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подпомагане на Министерския съвет
при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия, приет с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2012 г.
Постановление № 234 от 27 септември 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на физическото възпитание и спорта
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ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Могилино“, разположено в землището на с. Mогилино, община Две могили, област
Русе, на „Терекс и Ко“ – АД, София
Решение № 786 от 24 септември
2012 г. за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства от находище „Ново Оряхово“, община Долни
чифлик, област Варна
Решение № 787 от 24 септември
2012 г. за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А Р ОД НО С ЪБРА Н И Е
УК АЗ № 325
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за българските лични документи, приет от ХLI
Народно събрание на 19 септември 2012 г.
Издаден в София на 21 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бъл
гарските лични документи (обн., ДВ, бр. 93
от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,
бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и
54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96,
103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105
от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29,
46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от
2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от
2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21 и 42 от
2012 г.)
§ 1. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Срокът на валидност на свидетелството
за управление на моторно превозно средство
за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ е 10
години.
(4) Срокът на валидност на свидетелството
за управление на моторно превозно средство
за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E
и Т е 5 години.
(5) Срокът на валидност на свидетелството
за управление на моторно превозно средство
на лица с трайни увреждания е до 5 години.“
§ 2. В чл. 53, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. отличителния знак на Република България, отпечатан в негатив в син правоъгълник
и ограден с дванадесет жълти звезди.“
§ 3. В чл. 81, ал. 1 се създава т. 7:
„7. не подаде заявление за издаване на
ново свидетелство за управление на моторно превозно средство в срока по чл. 9, ал. 2,
изречение второ.“
§ 4. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „Директива 91/439/
ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни
средства“ се добавя „Директива 2006/126/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
20 декември 2006 г. относно свидетелства за

управление на превозни средства, Директива
2011/94/ЕС на Комисията от 28 ноември 2011 г.
за изменение на Директива 2006/126/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни
средства (ОВ, L 314/31 от 29 ноември 2011 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82,
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от
2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74,
75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54 и 60 от 2012 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 159:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „утвърж дава образеца на свидетелството за
управление на моторно превозно средство
и“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „от него“ се заличават.
2. В чл. 162:
а) в ал. 6 думите „Валидно свидетелство“
се заменят със „Свидетелство“;
б) в ал. 8 изречение първо се изменя така:
„В случаите по ал. 4 – 7 замяната с българско свидетелство за управление се извършва
след представяне на чуждестранно национално
свидетелство.“;
в) създават се ал. 9 и 10:
„(9) При изгубено или откраднато свидетелство за управление по чл. 161, т. 5 на лице,
което е установило обичайното си пребиваване в Република България, се издава българско
свидетелство въз основа на доказателства за
придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала
изгубеното или откраднатото свидетелство. За
обстоятелствата по издаване на българското
свидетелство се уведомява държавата, издала
изгубеното или откраднатото свидетелство.
(10) Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните
работи обменя информация със съответните
органи на друга държава при издаването или
замяната на свидетелства за управление на
моторно превозно средство.“
§ 6. (1) Параграф 1 влиза в сила от 19 януари 2013 г.
(2) Издадените преди 19 януари 2013 г. свидетелства за управление на моторни превозни
средства са валидни за срока, посочен в тях.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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УК АЗ № 326
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на
Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката
реп у бл и к а, К ра лс т во Да н и я, Федера л на
република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската
реп ублика, Реп ублика К ипър, Реп ублика
Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия, Кралство
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската
инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка
за финансиране на инвестиционни проекти
в страните от Африка, Карибите и Тихо
океанския басейн и отвъдморските страни и
територии, приет от ХLI Народно събрание
на 19 септември 2012 г.
Издаден в София на 21 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Гаранци
онното споразумение между Кралство Белгия,
Република България, Чешката република,
Кралство Дания, Федерална република Герма
ния, Република Естония, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република, Ир
ландия, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Република
Унгария, Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша, Пор
тугалската република, Румъния, Република
Словения, Словашката република, Република
Финландия, Кралство Швеция, Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирлан
дия и Европейската инвестиционна банка
за заемите, предоставени от Европейската
инвестиционна банка за финансиране на
инвестиционни проекти в страните от Аф
рика, Карибите и Тихоокеанския басейн и
отвъдморските страни и територии
Член единствен. Ратифицира Изменението на Гаранционното споразумение между
Кралство Белгия, Република България, Чеш-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

ката република, Кралство Дания, Федерална
република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската
реп ублика, Реп ублика К ипър, Реп ублика
Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия, Кралство
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската
инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка
за финансиране на инвестиционни проекти
в страните от Африка, Карибите и Тихо
океанския басейн и отвъдморските страни и
територии, подписано от българска страна на
21 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8717

УК АЗ № 327
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на
Инициатива JEREMIE в Република България
(Второ споразумение за изменение) между
п ра ви т елс т во т о на Реп у бл и ка Бъ л гари я,
представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд, и на Споразумението
за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на
Инициатива JEREMIE в Република България
(Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България,
представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд, приет от ХLI Народно
събрание на 19 септември 2012 г.
Издаден в София на 21 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

С Т Р. 6

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за из
менение и допълнение на Рамковото споразу
мение относно изпълнението на Инициатива
JEREMIE в Република България (Второ спора
зумение за изменение) между правителството
на Република България, представлявано от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, и Европейския инвестиционен фонд,
и на Споразумението за изменение и допъл
нение на Финансовото споразумение относно
изпълнението на Инициатива JEREMIE в
Република България (Второ споразумение
за допълнение) между правителството на
Реп ублика България, представлявано от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, и Европейския инвестиционен фонд
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ
споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, и Европейския инвестиционен фонд,
и Споразумението за изменение и допълнение
на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република
България (Второ споразумение за допълнение)
между правителството на Република България,
представлявано от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд и приложението към него,
подписани на 6 юни 2012 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8718

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по зе
меделието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Петър Илиев Якимов за член на
Комисията по земеделието и горите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

8907

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17,
ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната
власт и § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ,
бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Димитър
Костадинов Узунов.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8941

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17,
ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната
власт и § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ,
бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Галина
Петкова Пачовска-Карагьозова.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8942

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

РЕШЕНИЕ

преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17,
ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната
власт и § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ,
бр. 50 от 2012 г.)

РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Соня Николова Найденова.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание

РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Васил
Цветанов Петров.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8943

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Светла
Димитрова Петкова.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

8945

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Юлиана
Генчева Колева.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8946

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от

РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Незабравка
Иванова Стоева.

8944

РЕШЕНИЕ

С Т Р. 8

ДЪРЖАВЕН

Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8947

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Мария
Василева Кузманова.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8948

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Ясен Тодоров Тодоров.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8949

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

РЕШЕНИЕ
за избор на член на Висшия съдебен съвет от
квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17,
ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната
власт и § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ,
бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Магдалена
Атанасова Лазарова-Проданова.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8950

РЕШЕНИЕ
за избор на член на Висшия съдебен съвет от
квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8,
чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и
чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира за член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание Каролина
Неделчева Михайлова.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8951

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Ко
мисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз
навателните служби на Българската народна
армия за периода 20 декември 2011 – 20 юли
2012 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на
Република България, чл. 4, ал. 6 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия и чл. 80, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 20 декември 2011 – 20 юли
2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 27 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9003

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за изди
гане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на
кандидати и подготовка за избор на съдии
в Конституционния съд на Република Бъл
гария от квотата на Народното събрание
през 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процеду рни правила
за издигане на кандидатури, представяне и
публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на
съдии в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
през 2012 г.:
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I. Издигане на кандидатури и представяне
на документи на кандидатите за съдии в
Конституционния съд на Република България
1. Предложенията за кандидати за съдии
в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
се правят от народни представители от 27
септември 2012 г. до 10 октомври 2012 г. чрез
Деловодството на Народното събрание до
Комисията по правни въпроси, придружени
с писмени мотиви. Към предложенията се
прилагат следните документи:
– подробна автобиография, в която се
посочва и участието в юридически лица с
нестопанска цел и други организации;
– декларация (по образец), свързана с
изискванията за допустимост – по чл. 4, ал. 3
от Закона за Конституционния съд;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
– документи, удостоверяващи изискуемия
стаж – кадрова справка за кандидата, копие
от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната
институция и др.
2. Предложените кандидати т рябва да
отговарят на изискванията на чл. 147, ал. 3
от Конституцията на Република България и
чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията и документите по т. 1 от
раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за съдии
в Конституционния съд на Република България“ се публикуват в срок до три работни
дни от получаването им на специализирания
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител,
издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и
документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация. Всички данни в документите
на кандидатите за съдии в Конституционния
съд на Република България, които са лични
данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, се заличават.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по правни въпроси вижданията
си по тълкувателната роля и практиката на
Конституционния съд, както и по отношение
произнасянето по искания за установяване
на противоконституционност на законите и
други актове и споровете за компетентност
на хартиен и електронен носител. Същите
се публикуват в срок до три работни дни
от полу чаването им на специализирани я
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание.
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4. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации не по-късно от 17 октомври
2012 г. могат да представят на Комисията по
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или
в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.
bg, становища за кандидатите. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат.
5. Представените становища се публикуват
на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание в
срок до три дни след представянето им. Не се
публикуват конкретни данни, съставляващи
класифицирана информация, както и факти
от интимния живот на лицата.
6. В тридневен срок от постъпване на
документите Комисията по правни въпроси
изпраща за проверка на гражданството списък
с кандидатите за съдии в Конституционния
съд на Република България в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.
III. Изслушване на предложените кан
дидати за съдии в Конституционния съд на
Република България
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси
на 24 октомври 2012 г.
2. Комисията по правни въпроси изслушва
допуснатите кандидати, като поредност та
се определя по азбучен ред според личните
им имена по списък, който се съставя след
постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител
на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кандидата, с
възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне
на вижданията си по тълкувателната роля и
практиката на Конституционния съд, както
и по отношение произнасянето по искания
за установяване на противоконституционност
на законите и други актове и споровете за
компетентност – до 15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване
на зададените въпроси – до 10 минути.
7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от Конституцията на Република България в чл. 147,
ал. 3 нравствени и професионални качества
на всеки кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България въз основа
на минимални критерии, като:
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– да не се е облагодетелствал в лично
качество или негови близки от длъжността,
която заема;
– да не е бил в конфликт на интереси по
отношение на действия, които е извършвал;
– с действията или бездействията си да не
е уронвал престижа на съответната професия;
– да няма неплатени публични задължения;
– да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарни наказания.
8. Заседанието на Комисията по правни
въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Подготовка за избор на съдии в Кон
ституционния съд на Република България
1. Комисията по правни въпроси изготвя
Проект за решение за приемане на процеду рни правила за провеж дане на избор на
съдии в Конституционния съд на Република
България и го внася за разглеж дане и гласуване от Народното събрание, към него се
прилага списък на кандидатите, подреден
по азбу чен ред според личните имена на
кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага
изборът на съдии в Конституционния съд на
Република България от квотата на Народното
събрание да се проведе в пленарната зала на
31 октомври 2012 г.
2. Заседанието на Народното събрание за
избор на съдии в Конституционния съд на
Република България се излъчва пряко чрез
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение към Решението за приемане
на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване
на документи, изслушване на кандидати и
подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата
на Народното събрание през 2012 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституцион
ния съд
Долуподписаният/ата..................................
.......................... с ЕГН .................................... ,
л.к. № ............................., изд. на ....................
от МВР .............................................................
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Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
съм български гражданин и нямам друго
гражданство.
9004

Декларатор: ...........................
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Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9005

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор
на съдии в Конституционния съд на Репуб
лика България през 2012 г. от квотата на
Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
избор на съдии в Конституционния съд на
Република България през 2012 г. от квотата
на Народното събрание.
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък според личните имена на
кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеж дат се общи разисквания на
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
3. К ан ди дат и те за съдии в Конст и т уционния съд на Република България имат
възможност за изказвания и отговарят на
зададени към тях въпроси – до 10 минути.
4. Гласуването се извършва явно чрез
компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България се подлагат
на гласуване последователно, подредени по
азбучен ред според личните им имена по
приложен списък.
6. За избрани се смятат тези двама кандидати, които са получили най-много гласове
с обикновено мнозинство от присъстващите
народни представители.
7. В случай че повече от двама кандидати, получили необходимия брой гласове,
имат равен резултат измежду кандидатите с
най-малък равен брой гласове, се провежда
балотаж. За избран, съответно избрани, до
запълване на пълния брой на местата от
квотата на Народното събрание, се считат
тези, които са получили най-много гласове
с обикновено мнозинство от присъстващите
народни представители.
8. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Юлиана
Генчева Колева като народен представител от 21. многомандатен избирателен район – Сливен.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 28 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9002

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Вре
менната анкетна комисия за проучване на
причините, довели до повишаване цените
на определени групи лекарствени продукти,
заплащани със средства от бюджета на НЗОК
и/или републиканския бюджет, и предлагане
на възможни мерки за намаляване на пуб
личните разходи
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Уд ъ л ж а ва срок а на дейс т вие на Вре менната анкетна комисия за проу чване на
причините, довели до повишаване цените
на определени групи лекарствени продукти,
заплащани със средства от бюджета на НЗОК
и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на
публичните разходи, създадена с решение
на Народното събрание на 23 март 2012 г.,
до 15 октомври 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 27 септември 2012 г. и е подпечатано с официални я печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9006
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 324
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Наименувам географски обекти в Антарктика,
както следва:
– Пресиянов рид – рид с координати
62°40'03.8" ю.ш., 60°09'55.3" з.д.;
– Лозенски нунатак – връх с координати
62°38'41.9" ю.ш., 60°08'18.5" з.д.;
– Лозенска седловина – седловина с координати 62°38'43.7" ю.ш., 60°08'20.4" з.д.;
– Ахелойски нунатак – връх с координати
62°38'23.3" ю.ш., 60°07'53.5" з.д.;
– Шипченска долина – долина с координати
62°39'05" ю.ш., 60°08'00" з.д.;
– връх Равда – връх с координати 62°38'52.6"
ю.ш., 60°07'02.2" з.д.;
– връх Комини – връх с координати 62°39'10.1"
ю.ш., 60°07'05.7" з.д.;
– връх Онгъл – връх с координати 62°39'31"
ю.ш., 60°07'03" з.д.;
– Нестинарски нунатаци – двойка върхове
с координати 62°38'43.5" ю.ш., 60°05'19.5" з.д.;
– Кукерски нунатаци – двойка върхове с
координати 62°38'07.7" ю.ш., 60°05'18" з.д.;
– връх Плана – връх с координати 62°39'06"
ю.ш., 60°04'20" з.д.;
– връх Тутракан – връх с координати
62°39'11.8" ю.ш., 60°03'25.5" з.д.;
– връх Ситалк – връх с координати 62°38'49.7"
ю.ш., 60°03'38" з.д.;
– Девненска долина – долина с координати
62°39'10" ю.ш., 60°02'44" з.д.;
– Годечки нунатак – връх с координати
62°38'10" ю.ш., 60°02'59.5" з.д.;
– връх Интуиция – връх с координати
62°38'38.8" ю.ш., 60°02'07" з.д.;
– Карнобатски проход – проход с координати
62°38'47" ю.ш., 60°01'56.5" з.д.;
– Черепишки рид – рид с координати
62°38'24.4" ю.ш., 60°02'15" з.д.;
– връх Радой Ралин – връх с координати
62°38'33" ю.ш., 60°01'25" з.д.;
– връх Петко Войвода – връх с координати
62°37'49" ю.ш., 59°52'24" з.д.;
– ледник Пауталия – ледник с координати
62°37'41" ю.ш., 59°51'50" з.д.;
– залив Янтра – залив с координати 62°39'08"
ю.ш., 59°55'20" з.д.;
– връх Кубер – връх с координати 62°39'16"
ю.ш., 59°57'54" з.д.;
– връх Калофер – връх с координати
62°41'23.4" ю.ш., 60°01'03.7" з.д.;
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– връх Св. Наум – връх с координати
62°41'37.8" ю.ш., 60°06'19" з.д.;
– Златоградски камък – връх с координати
62°36'39.4" ю.ш., 60°05'50" з.д.;
– Пирдопска порта – проход с координати
62°36'54" ю.ш., 60°07'40" з.д.;
– връх Етрополе – връх с координати
62°36'07" ю.ш., 60°08'25" з.д.;
– Самоковска могила – връх с координати
62°36'18" ю.ш., 60°09'31.3" з.д.;
– връх Тича – връх с координати 62°36'58"
ю.ш., 60°11'07" з.д.;
– връх Райна Княгиня – връх с координати
62°36'45" ю.ш., 60°12'49" з.д.;
– връх Чирпан – връх с координати 62°36'53.5"
ю.ш., 60°13'34" з.д.;
– хълм Берое – хълм с координати 62°35'04"
ю.ш., 60°15'29" з.д.;
– хълм Кастра Мартис – хълм с координати
62°34'14.4" ю.ш., 60°11'37.5" з.д.;
– връх Раднево – връх с координати
62°32'36.4" ю.ш., 60°10'37" з.д.;
– Земенска могила – връх с координати
62°32'27.5" ю.ш., 60°10'33.1" з.д.;
– връх Ахтопол – връх с координати
62°32'34" ю.ш., 60°08'43" з.д.;
– връх Доспат – връх с координати 62°32'23"
ю.ш., 60°08'45" з.д.;
– връх Кричим – връх с координати 62°31'53"
ю.ш., 60°08'42" з.д.;
– Перперeкска могила – връх с координати
62°32'57" ю.ш., 60°07'41" з.д.;
– връх Сакар – връх с координати 62°32'43"
ю.ш., 60°07'15" з.д.;
– връх Мадара – връх с координати 62°32'04"
ю.ш., 60°06'43" з.д.;
– нунатак Хелис – връх с координати
62°32'25" ю.ш., 60°04'40" з.д.;
– нунатак Арбанаси – връх с координати
62°31'40" ю.ш., 60°03'19.5" з.д.;
– Кубратова могила – връх с координати
62°31'36" ю.ш., 60°01'05" з.д.;
– нос Котис – морски нос с координати
62°30'00" ю.ш., 60°12'33" з.д.;
– залив Елисейна – залив с координати
62°29'42" ю.ш., 60°10'47" з.д.;
– хребет Терес – хребет с координати
62°33'33.5" ю.ш., 60°24'11" з.д.;
– нос Мелта – морски нос с координати
62°32'49.8" ю.ш., 60°24'16" з.д.;
– нос Авитохол – морски нос с координати
62°33'49" ю.ш., 60°37'03" з.д.;
– ледник Съединение – ледник с координати
62°32'36" ю.ш., 60°13'38" з.д.;
– Оряховски възвишения – възвишения с
координати 62°32'09" ю.ш., 60°45'00" з.д.;
– ледник Етър – ледник с координати
62°34'07" ю.ш., 60°46'27" з.д.;
– нос Сандански – морски нос с координати
62°30'41.5" ю.ш., 60°41'49" з.д.;
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– нос Реметалк – морски нос с координати
62°33'06" ю.ш., 60°41'06" з.д.;
– ледник Берковица – ледник с координати
62°34'20" ю.ш., 60°41'15" з.д.;
– ледник Медвен – ледник с координати
62°32'50" ю.ш., 60°42'50" з.д.;
– ледник Урдовиза – ледник с координати
62°31'45" ю.ш., 60°43'40" з.д.;
– ледник Тунджа – ледник с координати
62°35'40" ю.ш., 60°30'30" з.д.;
– ледник Верила – ледник с координати
62°36'15" ю.ш., 60°42'00" з.д.;
– връх Устра – връх с координати 62°38'26.7"
ю.ш., 60°35'57" з.д.;
– рид Кракра – рид с координати 62°38'25.3"
ю.ш., 60°33'30.5" з.д.;
– ледник Камчия – ледник с координати
62°37'22" ю.ш., 60°31'00" з.д.;
– Елховска седловина – седловина с координати 62°34'22" ю.ш., 60°13'00" з.д.;
– нос Безмер – морски нос с координати
62°31'06" ю.ш., 60°15'09" з.д.;
– ледник Розова долина – ледник с координати 62°30'30" ю.ш., 60°06'07" з.д.;
– ледник Панега – ледник с координати
62°32'25" ю.ш., 60°06'49" з.д.;
– ледник Дебелт – ледник с координати
62°31'55" ю.ш., 60°03'46" з.д.;
– Дряновски възвишения – възвишения с
координати 62°28'50" ю.ш., 59°52'10" з.д.;
– ледник Тетевен – ледник с координати
62°27'40" ю.ш., 59°52'20" з.д.;
– полуостров Арчар – полуостров с координати 62°27'30" ю.ш., 60°00'00" з.д.;
– Разложки залив – морски залив с координати 62°26'50" ю.ш., 60°00'00" з.д.;
– нос Павликени – морски нос с координати
62°26'35" ю.ш., 59°57'56" з.д.;
– остров Кабиле – остров с координати
62°26'30" ю.ш., 59°56'33" з.д.;
– връх Севтополис – връх с координати
62°28'03" ю.ш., 59°52'33" з.д.;
– залив Хасково – морски залив с координати 62°27'03" ю.ш., 59°54'20" з.д.;
– залив Скаптопара – морски залив с координати 62°26'55" ю.ш., 59°50'58" з.д.;
– ледник Якоруда – ледник с координати
62°28'07" ю.ш., 59°56'50" з.д.;
– нунатак Керсеблепт – връх с координати
62°29'16.5" ю.ш., 59°57'18" з.д.;
– нунатак Панагюрище – връх с координати
62°28'44" ю.ш., 59°56'12" з.д.;
– нунатак Телериг – връх с координати
62°29'35" ю.ш., 59°55'33" з.д.;
– рид Тиле – рид с координати 62°29'58"
ю.ш., 59°50'57" з.д.;
– Маламирова могила – хълм с координати
62°30'10" ю.ш., 59°48'13" з.д.;
– хълм Хебризелм – хълм с координати
62°30'58.2" ю.ш., 59°51'40" з.д.;
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– нунатак Котраг – връх с координати
62°29'37.3" ю.ш., 59°53'50" з.д.;
– нунатак Алцек – връх с координати
62°29'41.6" ю.ш., 59°52'43" з.д.;
– ледник Мургаш – ледник с координати
62°29'50" ю.ш., 59°52'10" з.д.;
– Шопски залив – залив с координати
62°31'15" ю.ш., 59°48'40" з.д.;
– Брезнишки възвишения – възвишения с
координати 62°31'30" ю.ш., 59°39'50" з.д.;
– рид Оборище – рид с координати 62°32'05"
ю.ш., 59°45'04" з.д.;
– ледник Вулфила – ледник с координати
62°32'39" ю.ш., 59°44'32" з.д.;
– връх Разград – връх с координати 62°32'38.9"
ю.ш., 59°42'37.5" з.д.;
– връх Тертер – връх с координати 62°32'18"
ю.ш., 59°43'03" з.д.;
– ледник Жеравна – ледник с координати
62°32'50" ю.ш., 59°40'56" з.д.;
– рид Вискяр – рид с координати 62°32'28"
ю.ш., 59°39'29" з.д.;
– ледник Търговище – ледник с координати
62°32'53" ю.ш., 59°38'26" з.д.;
– връх Враца – връх с координати 62°32'26"
ю.ш., 59°38'09 з.д.;
– ледник Мусала – ледник с координати
62°31'57" ю.ш., 59°36'49" з.д.;
– рид Богдан – рид с координати 62°30'01"
ю.ш., 59°33'57" з.д.;
– връх Банско – връх с координати 62°36'49.3"
ю.ш., 59°48'48.5" з.д.;
– Мальовишки камък – връх с координати
62°36'55.2" ю.ш., 59°49'21.5" з.д.;
– хълм Бесапара – хълм с координати
62°37'08" ю.ш., 59°51'53" з.д.;
– връх Казанлък – връх с координати
62°37'56.4" ю.ш., 59°57'21" з.д.;
– връх Петрич – връх с координати 62°36'56"
ю.ш., 60°10'39" з.д.;
– връх Монтана – връх с координати
62°37'24" ю.ш., 60°10'56" з.д.;
– Свогенска могила – връх с координати
62°37'14" ю.ш., 60°12'29" з.д.;
– Трънски камък – връх с координати
62°40'47.8" ю.ш., 60°14'03" з.д.;
– бряг Аркутино – бряг с координати 62°45'00"
ю.ш., 60°19'40" з.д.;
– залив Каварна – морски залив с координати 62°40'38" ю.ш., 60°49'50" з.д.;
– нос Амадок – морски нос с координати
62°40'45" ю.ш., 60°53'22" з.д.;
– нос Никопол – морски нос с координати
62°40'31.2" ю.ш., 61°05'38.4" з.д.;
– залив Свищов – морски залив с координати
62°35'10" ю.ш., 61°11'20" з.д.;
– залив Осогово – морски залив с координати 62°39'05" ю.ш.,61°11'42" з.д.;
– нунатак Лютица – връх с координати
62°31'51" ю.ш., 59°38'06" з.д.;
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– връх Св. Киприан – връх с координати
62°32'23.4" ю.ш., 59°36'22" з.д.;
– връх Кормесий – връх с координати
62°32'42.4" ю.ш., 59°37'02" з.д.;
– връх Зиези – връх с координати 62°32'46.2"
ю.ш., 59°37'30.5" з.д.;
– връх Илинден – връх с координати
62°32'08.5" ю.ш., 59°41'43" з.д.;
– Провадийска коса – морска коса с координати 62°31'47" ю.ш., 59°47'28" з.д.;
– нос Каспичан – морски нос с координати
62°30'56" ю.ш., 59°52'04" з.д.;
– полуостров Кермен – полуостров с координати 62°27'13" ю.ш., 59°30'00" з.д.;
– нос Сигрица – морски нос с координати
62°27'54" ю.ш., 60°07'20" з.д.;
– нос Иратаис – морски нос с координати
62°28'10" ю.ш., 60°20'16" з.д.;
– нос Елемаг – морски нос с координати
62°35'51.7" ю.ш., 60°04'10" з.д.;
– Староселска порта – проход с координати
62°41'34.5" ю.ш., 60°06'11" з.д.;
– нос Гела – морски нос с координати
62°44'31" ю.ш., 60°13'06" з.д.;
– Парилска седловина – седловина с координати 62°41'01.5" ю.ш., 60°11'53" з.д.;
– Владайска седловина – седловина с координати 62°42'44" ю.ш., 60°13'53" з.д.;
– нос Биляр – морски нос с координати
62°36'18.8" ю.ш., 60°57'11" з.д.;
– нос Спарадок – морски нос с координати
62°37'34" ю.ш., 61°00'01.4" з.д.;
– залив Баба Тонка – морски залив с координати 62°36'45" ю.ш., 61°04'13" з.д.;
– Доспейски възвишения – възвишения с
координати 62°35'50" ю.ш., 61°08'25" з.д.;
– хълм Дронг – хълм с координати 62°34'44.7"
ю.ш., 61°10'29.6" з.д.;
– нос Перелик – морски нос с координати
62°22'33" ю.ш., 59°21'43" з.д.;
– залив Огражден – морски залив с координати 62°34'50" ю.ш., 61°10'50" з.д.;
– нос Исбул – морски нос с координати
62°35'10.8" ю.ш., 61°12'19.4" з.д.;
– залив Белене – морски залив с координати
62°35'22" ю.ш., 61°12'26" з.д.;
– нос Риш – морски нос с координати
62°40'19.5" ю.ш., 60°55'56.3" з.д.;
– Урвичка стена – рид с координати
62°38'50.5" ю.ш., 60°57'45.8" з.д.;
– нос Домета – морски нос с координати
62°39'47.8" ю.ш., 61°00'58" з.д.;
– нос Севар – морски нос с координати
62°40'32.6" ю.ш., 61°08'49" з.д.;
– залив Раскупорис – морски залив с координати 62°40'25" ю.ш., 61°09'43" з.д.;
– нос Вунд – морски нос с координати
62°37'58.1" ю.ш., 61°11'20.5" з.д.;
– връх Червен – връх с координати 62°37'26.6"
ю.ш., 61°13'30.4" з.д.;
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– нос Симитли – морски нос с координати
62°37'10.3" ю.ш., 61°14'33" з.д.;
– залив Тимок – морски залив с координати
62°37'15" ю.ш., 61°14'42" з.д.;
– нос Чипровци – морски нос с координати
62°37'01.3" ю.ш., 61°15'52.3" з.д.;
– залив Нишава – морски залив с координати 62°37'05" ю.ш., 61°16'40" з.д.;
– залив Смядово – морски залив с координати 62°37'23.4" ю.ш., 61°17'30" з.д.;
– хълм Мостич – хълм с координати
62°38'24.7" ю.ш., 61°16'31.4" з.д.;
– връх Сан Стефано – връх с координати
62°37'53.5" ю.ш., 61°13'34" з.д.;
– връх Винех – връх с координати 62°37'53.8"
ю.ш., 61°12'00" з.д.;
– нос Карпош – морски нос с координати
62°43'24.3" ю.ш., 61°14'55.3" з.д.;
– нос Гостун – морски нос с координати
62°42'53.5" ю.ш., 61°17'21.4" з.д.;
– нос Мездра – морски нос с координати
62°42'44.3" ю.ш., 61°21'08.5" з.д.;
– нос Ирник – морски нос с координати
62°43'37.6" ю.ш., 61°22'20" з.д.;
– хребет Имеон – планински хребет с координати 62°58'30" ю.ш., 62°30'20" з.д.;
– Вакарелска седловина – седловина с координати 62°59'07.5" ю.ш., 62°31'49.5" з.д.;
– залив Козлодуй – морски залив с координати 62°22'56" ю.ш., 59°21'45" з.д.;
– остров Трекляно – остров с координати
62°22'04" ю.ш., 59°24'35" з.д.;
– скали Макреш – морски скали с координати 62°21'17" ю.ш., 59°22'58" з.д.;
– нос Угърчин – морски нос с координати
62°22'01" ю.ш., 59°28'21" з.д.;
– остров Татул – остров с координати
62°20'03" ю.ш., 59°32'22" з.д.;
– залив Юндола – морски залив с координати 62°20'22" ю.ш., 59°35'00" з.д.;
– скали Опака – морски скали с координати
62°18'19" ю.ш., 59°35'10" з.д.;
– острови Пордим – острови с координати
62°18'41" ю.ш., 59°39'33" з.д.;
– залив Невестино – морски залив с координати 62°20'17" ю.ш., 59°37'46" з.д.;
– остров Рогозен – остров с координати
62°19'54" ю.ш., 59°42'00" з.д.;
– полуостров Алфатар – полуостров с координати 62°22'15" ю.ш., 59°39'38" з.д.;
– скали Аврен – морски скали с координати
62°26'55" ю.ш., 59°31'01" з.д.;
– нос Луковит – морски нос с координати
62°34'00" ю.ш., 60°28'00" з.д.;
– нос Куклен – морски нос с координати
62°34'23" ю.ш., 60°34'34" з.д.;
– залив Гложене – морски залив с координати 62°52'34" ю.ш., 62°19'34" з.д.;
– залив Ведена – морски залив с координати
62°53'09" ю.ш., 62°23'10" з.д.;
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– нос Гърмен – морски нос с координати
62°59'12" ю.ш., 62°35'56" з.д.;
– нос Лакатник – морски нос с координати
63°00'30" ю.ш., 62°37'18" з.д.;
– залив Хисаря – морски залив с координати
63°03'29" ю.ш., 62°35'36" з.д.;
– нос Елин Пелин – морски нос с координати 63°03'35" ю.ш., 62°40'45" з.д.;
– нос Сухиндол – морски нос с координати
63°05'12" ю.ш., 62°39'02" з.д.;
– нос Дупница – морски нос с координати
63°03'25" ю.ш., 62°34'55" з.д.;
– връх Органа – връх с координати 63°03'02"
ю.ш., 62°37'47" з.д.;
– ледник Летница – ледник с координати
63°03'05" ю.ш., 62°36'25" з.д.;
– нос Батак – морски нос с координати
63°02'30.2" ю.ш., 62°39'26" з.д.;
– Мъглижки скали – морски скали с координати 63°01'02" ю.ш., 62°38'16" з.д.;
– ледник Грамада – ледник с координати
63°02'05" ю.ш., 62°34'34" з.д.;
– Маданска седловина – седловина с координати 63°01'37" ю.ш., 62°36'05" з.д.;
– ледник Армира – ледник с координати
63°01'25" ю.ш., 62°33'00" з.д.;
– седловина Завет – седловина с координати
63°00'22" ю.ш., 62°33'55" з.д.;
– ледник Драгоман – ледник с координати
63°00'56" ю.ш., 62°32'35" з.д.;
– ледник Рупите – ледник с координати
63°00'05" ю.ш., 62°31'00" з.д.;
– ледник Криводол – ледник с координати
62°58'55" ю.ш., 62°29'25" з.д.;
– връх Слатина – връх с координати 62°58'08"
ю.ш., 62°29'30" з.д.;
– седловина Вършец – седловина с координати 62°58'13" ю.ш., 62°30'31" з.д.;
– ледник Овеч – ледник с координати
62°57'42" ю.ш., 62°26'40" з.д.;
– връх Мезек – връх с координати 62°56'19"
ю.ш., 62°26'47" з.д.;
– връх Маточина – връх с координати
62°53'18" ю.ш., 62°21'24" з.д.;
– ледник Сапарево – ледник с координати
62°53'48" ю.ш., 62°23'20" з.д.;
– ледник Конгур – ледник с координати
62°54'23" ю.ш., 62°25'48" з.д.;
– ледник Дългопол – ледник с координати
62°55'17" ю.ш., 62°27'43" з.д.;
– ледник Ветрино – ледник с координати
62°56'06" ю.ш., 62°30'00" з.д.;
– нос Маркели – морски нос с координати
62°56'10" ю.ш., 62°33'05" з.д.;
– ледник Ябланица – ледник с координати
62°56'47" ю.ш., 62°31'02" з.д.;
– ледник Чупрене – ледник с координати
62°57'55" ю.ш., 62°31'53" з.д.;
– ледник Кремена – ледник с координати
63°04'00" ю.ш., 62°38'00" з.д.;
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– Поповска седловина – седловина с координати 62°57'34" ю.ш., 62°29'24" з.д.;
– нос Вокил – морски нос с координати
62°47'33" ю.ш., 61°31'10" з.д.;
– нос Реброво – морски нос с координати
62°49'45.4" ю.ш., 61°28'39.4" з.д.;
– нос Пазарджик – морски нос с координати
62°50'07.1" ю.ш., 61°23'24" з.д.;
– нос Курило – морски нос с координати
62°44'40.5" ю.ш., 61°14'37.7" з.д.;
– нос Кокаляне – морски нос с координати
62°38'10.9" ю.ш., 61°17'47" з.д.;
– нос Угаин – морски нос с координати
62°37'39.9" ю.ш., 61°17'57" з.д.;
– Радкова могила – хълм с координати
62°37'14.7" ю.ш., 61°17'30.8" з.д.;
– нос Кърджали – морски нос с координати
62°34'59.3" ю.ш., 61°10'57" з.д.;
– нос Ъглен – морски нос с координати
62°34'41" ю.ш., 61°09'14" з.д.;
– хълм Дуло – хълм с координати 62°36'05.2"
ю.ш., 61°09'22.5" з.д.;
– скали Вардим – морски скали с координати
62°40'29" ю.ш., 61°10'52" з.д.;
– хълм Ритли – хълм с координати 62°40'15.3"
ю.ш., 60°55'19" з.д.;
– скала Телиш – морска скала с координати
62°41'49.5" ю.ш., 60°52'11.5" з.д.;
– Герловски бряг – бряг с координати
62°29'20" ю.ш., 60°48'55" з.д.;
– залив Скравена – морски залив с координати 62°34'22" ю.ш., 60°35'50" з.д.;
– залив Малешево – морски залив с координати 62°33'36" ю.ш., 60°26'36" з.д.;
– скала Белчин – морска скала с координати
62°31'37" ю.ш., 60°24'26" з.д.;
– скали Койнаре – морски скали с координати 62°29'33" ю.ш., 60°20'27" з.д.;
– остров Балша – остров с координати
62°28'24" ю.ш., 60°11'35" з.д.;
– остров Завала – остров с координати
62°28'12" ю.ш., 60°09'52" з.д.;
– остров Фанагория – остров с координати
62°26'03" ю.ш., 60°09'46" з.д.;
– остров Лесидрен – остров с координати
62°26'10" ю.ш., 60°08'55" з.д.;
– остров Кошава – остров с координати
62°25'59" ю.ш., 60°08'11" з.д.;
– скала Русокастро – морска скала с координати 62°24'18" ю.ш., 60°05'07" з.д.;
– нос Синдел – морски нос с координати
62°35'01" ю.ш., 60°05'06" з.д.;
– нос Яна – морски нос с координати
62°37'24" ю.ш., 60°00'34" з.д.;
– Ихтиманска коса – морска коса с координати 62°36'43" ю.ш., 59°54'51" з.д.;
– връх Невля – връх с координати 62°32'18"
ю.ш., 59°43'47" з.д.;
– нунатак Салаш – връх с координати
62°32'14.3" ю.ш., 59°45'21" з.д.;
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– скали Волуяк – морски скали с координати
62°26'02" ю.ш., 59°58'22" з.д.;
– скали Рабиша – морски скали с координати
62°25'33.5" ю.ш., 59°56'22" з.д.;
– скали Твърдица – морски скали с коор
динати 62°24'39" ю.ш., 59°52'06" з.д.;
– скали Бучино – морски скали с координати
62°23'25" ю.ш., 59°53'13" з.д.;
– остров Пасарел – остров с координати
62°23'50" ю.ш., 59°46'30" з.д.;
– остров Биляна – остров с координати
62°23'05" ю.ш., 59°45'47" з.д.;
– острови Рикса – островна група с координати 62°23'05" ю.ш., 59°46'49" з.д.;
– остров Килифарево – остров с координати
62°22'26" ю.ш., 59°47'14" з.д.;
– скали Окол – морски скали с координати
62°22'19" ю.ш., 59°45'42" з.д.;
– залив Врабча – морски залив с координати
62°19'16" ю.ш., 59°41'27" з.д.;
– Оногурски острови – острови с координати
62°21'07" ю.ш., 59°41'00" з.д.;
– нос Дивотино – морски нос с координати
62°22'47" ю.ш., 59°38'27" з.д.;
– нос Садала – морски нос с координати
62°25'46.8" ю.ш., 59°21'48" з.д.;
– нос Батулия – морски нос с координати
62°24'16" ю.ш., 59°20'41.3" з.д.;
– нос Сомовит – морски нос с координати
62°23'49" ю.ш., 59°21'04" з.д.;
– залив Варвара – морски залив с координати 62°20'10" ю.ш., 59°08'00" з.д.;
– ледник Йозола – ледник с координати
69°26'30" ю.ш., 71°23'50" з.д.;
– ледник Наречен – ледник с координати
69°34'30" ю.ш., 71°40'20" з.д.;
– нос Фролош – морски нос с координати
64°18'45" ю.ш., 63°09'10" з.д.;
– залив Галата – морски залив с координати
64°18'58" ю.ш., 63°10'30" з.д.;
– нос Предел – морски нос с координати
64°32'08" ю.ш., 63°12'43" з.д.;
– ледник Резос – ледник с координати
64°31'35" ю.ш., 63°17'00" з.д.;
– нос Маджарово – морски нос с координати
64°34'09" ю.ш., 63°16'46" з.д.;
– ледник Тамирис – ледник с координати
64°34'00" ю.ш., 63°19'30" з.д.;
– нос Студена – морски нос с координати
64°34'08" ю.ш., 63°11'54" з.д.;
– ледник Клептуза – ледник с координати
64°36'00" ю.ш., 63°16'00" з.д.;
– ледник Алтимир – ледник с координати
64°35'50" ю.ш., 63°09'00" з.д.;
– полуостров Албена – полуостров с координати 64°08'30" ю.ш., 62°09'00" з.д.;
– нос Бебреш – морски нос с координати
63°59'36" ю.ш., 61°57'33" з.д.;
– залив Палакария – морски залив с координати 64°00'05" ю.ш., 61°58'10" з.д.;
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– ледник Сигмен – ледник с координати
64°01'00" ю.ш., 61°56'00" з.д.;
– нос Солник – морски нос с координати
63°15'47" ю.ш., 62°15'08" з.д.;
– залив Казичене – морски залив с координати 63°15'18" ю.ш., 62°13'40" з.д.;
– залив Тешел – морски залив с координати
63°17'17" ю.ш., 62°15'08" з.д.;
– залив Белимел – морски залив с координати 63°52'30" ю.ш., 60°54'50" з.д.;
– залив Кривина – морски залив с координати 63°49'10" ю.ш., 60°47'45 з.д.;
– ледник Пастра – ледник с координати
63°46'00" ю.ш., 60°44'00" з.д.;
– нос Кранево – морски нос с координати
63°33'31" ю.ш., 59°52'47" з.д.;
– залив Миндя – морски залив с координати
63°33'10" ю.ш., 59°51'00" з.д.;
– залив Харманли – морски залив с координати 63°34'38" ю.ш., 59°47'20" з.д.;
– нос Устина – морски нос с координати
63°35'25" ю.ш., 59°52'28" з.д.;
– нос Радуил – морски нос с координати
63°18'14" ю.ш., 58°44'55" з.д.;
– нос Гега – морски нос с координати
63°19'39" ю.ш., 58°42'22" з.д.;
– залив Мокрен – морски залив с координати
63°19'14" ю.ш., 58°43'08" з.д.;
– ледник Сестримо – ледник с координати
63°30'00" ю.ш., 58°08'00" з.д.;
– ледник Видбол – ледник с координати
64°40'00" ю.ш., 62°29'40" з.д.;
– залив Зорница – морски залив с координати 62°34'10" ю.ш., 60°50'50" з.д.;
– залив Присое – морски залив с координати
62°33'25" ю.ш., 60°39'40" з.д.;
– пролив Иглика – морски пролив с координати 62°26'44.5" ю.ш., 60°08'30" з.д.;
– пролив Мугла – морски пролив с координати 62°36'15" ю.ш., 59°54'20" з.д.;
– нос Пелишат – морски нос с координати
62°27'59" ю.ш., 60°00'02" з.д.;
– залив Беренде – морски залив с координати 62°28'25" ю.ш., 59°58'35" з.д.;
– залив Крамолин – морски залив с координати 62°30'37" ю.ш., 59°53'00" з.д.;
– Първомайски провлак – провлак с координати 62°30'30" ю.ш., 59°45'30" з.д.;
– залив Девесил – морски залив с координати 62°27'00" ю.ш., 59°26'30" з.д.;
– ледник Бистра – ледник с координати
62°59'50" ю.ш., 62°34'45" з.д.;
– пролив Осмар – морски пролив с координати 63°09'00" ю.ш., 62°24'00" з.д.;
– залив Малина – морски залив с координати
63°18'13" ю.ш., 62°14'35" з.д.;
– ледник Липен – ледник с координати
64°29'15" ю.ш., 63°16'30" з.д.;
– нос Дралфа – морски нос с координати
64°27'18" ю.ш., 63°05'23" з.д.;
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– нос Костур – морски нос с координати
64°09'55" ю.ш., 62°03'56" з.д.;
– ледник Чумерна – ледник с координати
64°08'10" ю.ш., 62°06'20" з.д.;
– ледник Самодива – ледник с координати
64°05'30" ю.ш., 60°49'30" з.д.;
– ледник Пирин – ледник с координати
64°05'30" ю.ш., 60°43'00" з.д.;
– връх Чубра – връх с координати 63°58'20"
ю.ш., 59°54'44" з.д.;
– връх Средорек – връх с координати
63°55'53" ю.ш., 59°49'38" з.д.;
– връх Банкя – връх с координати 63°53'24"
ю.ш., 59°53'15" з.д.;
– нос Радибош – морски нос с координати
63°46'12" ю.ш., 59°47'30" з.д.;
– нос Никюп – морски нос с координати
63°51'52" ю.ш., 59°38'55" з.д.;
– хълм Драгор – хълм с координати 63°54'19"
ю.ш., 59°30'53" з.д.;
– Борованска могила – хълм с координати
63°54'36" ю.ш., 59°28'45" з.д.;
– полуостров Белица – полуостров с координати 63°44'00" ю.ш., 59°14'00" з.д.;
– залив Сломер – морски залив с координати
63°46'40" ю.ш., 59°24'00" з.д.;
– Горублянска могила – хълм с координати
63°45'39" ю.ш., 59°09'24" з.д.;
– Злидолска порта – седловина с координати
63°44'10" ю.ш., 58°37'40" з.д.;
– Тракийски възвишения – възвишения с
координати 63°45'07" ю.ш., 58°31'10" з.д.;
– връх Иракли – връх с координати 63°44'08"
ю.ш., 58°34'14" з.д.;
– Сремска седловина – седловина с координати 63°43'20" ю.ш., 58°32'20" з.д.;
– връх Морава – връх с координати 63°44'15"
ю.ш., 58°28'14" з.д.;
– нунатак Папия – хълм с координати
64°40'23" ю.ш., 60°40'31" з.д.;
– Кондофрейски възвишения – възвишения
с координати 63°50'00" ю.ш., 58°34'00" з.д.;
– връх Скакавица – връх с координати
63°48'58" ю.ш., 58°35'27" з.д.;
– връх Гургулят – връх с координати 63°49'42"
ю.ш., 58°37'22" з.д.;
– връх Виногради – връх с координати
63°50'12" ю.ш., 58°36'54" з.д.;
– Неговански камък – връх с координати
63°49'56" ю.ш., 58°29'40" з.д.;
– нос Китен – морски нос с координати
63°52'55" ю.ш., 58°26'08" з.д.;
– залив Чудомир – морски залив с координати 63°51'30" ю.ш., 58°26'00" з.д.;
– Средногорски възвишения – възвишения
с координати 63°37'00" ю.ш., 58°42'30" з.д.;
– връх Развигор – връх с координати 63°36'53"
ю.ш., 58°42'07" з.д.;
– връх Леденика – връх с координати
63°37'42" ю.ш., 58°44'48" з.д.;
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– хълм Гребен – хълм с координати 63°36'19"
ю.ш., 58°46'11" з.д.;
– Траянови врата – седловина с координати
63°36'30" ю.ш., 58°35'30" з.д.;
– ледник Малорад – ледник с координати
63°34'00" ю.ш., 58°43'00" з.д.;
– връх Гиген – връх с координати 63°41'19"
ю.ш., 58°24'53" з.д.;
– връх Дъбник – връх с координати 63°28'31"
ю.ш., 57°58'17" з.д.;
– ледник Огоя – ледник с координати
63°27'00" ю.ш., 58°01'00" з.д.;
– хълм Обзор – хълм с координати 63°16'00"
ю.ш., 57°05'43" з.д.;
– Вишеградска могила – хълм с координати
63°16'33" ю.ш., 57°03'51" з.д.;
– хълм Бурел – хълм с координати 62°27'12.6"
ю.ш., 60°21'35" з.д.;
– нос Ясен – морски нос с координати
62°39'10.7" ю.ш., 60°35'49.5" з.д.;
– скали Граово – морски скали с координати
62°19'31" ю.ш., 59°30'22" з.д.;
– скали Орсоя – морски скали с координати
62°17'39" ю.ш., 59°31'32" з.д.;
– скали Скрино – морски скали с координати
62°23'06.5" ю.ш., 59°19'32" з.д.;
– скала Галиче – морска скала с координати
62°23'43" ю.ш., 59°20'53" з.д.;
– скали Алепу – морски скали с координати
62°23'04" ю.ш., 59°20'37" з.д.;
– скали Прибой – морски скали с координати 62°22'05" ю.ш., 59°21'50" з.д.;
– залив Бресте – залив с координати 63°35'22"
ю.ш., 59°46'55" з.д.;
– залив Плоски – залив с координати
63°33'13" ю.ш., 59°48'33" з.д.;
– ледник Тумба – ледник с координати
64°04'50" ю.ш., 60°55'00" з.д.;
– ледник Подуене – ледник с координати
64°26'30" ю.ш., 61°32'00" з.д.;
– ледник Агалина – ледник с координати
64°26'20" ю.ш., 61°26'00" з.д.;
– ледник Крапец – ледник с координати
64°26'40" ю.ш., 61°21'00" з.д.;
– ледник Зимзелен – ледник с координати
64°27'00" ю.ш., 61°17'40" з.д.;
– ледник Бутамя – ледник с координати
65°36'00" ю.ш., 64°00'00" з.д.;
– ледник Черномен – ледник с координати
65°38'30" ю.ш., 64°02'50" з.д.;
– Лисийски хребет – хребет с координати
65°45'10" ю.ш., 64°11'00" з.д.;
– ледник Мулдава – ледник с координати
65°42'10" ю.ш., 64°12'10" з.д.;
– ледник Несла – ледник с координати
65°43'25" ю.ш., 64°16'30" з.д.;
– ледник Колош – ледник с координати
65°44'50" ю.ш., 64°18'30" з.д.;
– полуостров Велинград – полуостров с координати 66°02'00" ю.ш., 65°00'00" з.д.;
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– Чиренски възвишения – възвишения с
координати 66°06'35" ю.ш., 64°49'30" з.д.;
– ледник Русалка – ледник с координати
65°58'30" ю.ш., 64°57'20" з.д.;
– полуостров Перник – полуостров с координати 66°45'50" ю.ш., 66°12'00" з.д.;
– хребет Пробуда – хребет с координати
78°07'30" ю.ш., 85°56'00" з.д.;
– ледник Арапя – ледник с координати
78°11'40" ю.ш., 84°54'00" з.д.;
– връх Бричебор – връх с координати
78°34'11" ю.ш., 85°54'58" з.д.;
– ледник Обеля – ледник с координати
78°37'00" ю.ш., 84°23'00" з.д.;
– ледник Болград – ледник с координати
78°44'00" ю.ш., 85°08'00" з.д.;
– Микренски бряг – крайбрежна ивица с
координати 62°50'12" ю.ш., 61°24'35" з.д.;
– остров Зверино – остров с координати
62°27'09" ю.ш., 60°04'25" з.д.;
– бряг Кладара – крайбрежна ивица с координати 62°31'45" ю.ш., 59°45'45" з.д.;
– нос Брусен – морски нос с координати
62°26'27" ю.ш., 59°48'32" з.д.;
– бряг Асемус – крайбрежна ивица с координати 62°23'10" ю.ш., 59°39'25" з.д.;
– връх Рогач – връх с координати 63°19'19"
ю.ш., 58°39'45" з.д.;
– връх Друмохар – връх с координати
63°18'26" ю.ш., 58°40'55" з.д.;
– Ягодинска могила – хълм с координати
63°17'16.5" ю.ш., 57°09'06" з.д.;
– нос Боил – морски нос с координати
63°29'46" ю.ш., 57°26'35" з.д.;
– нос Гарван – морски нос с координати
63°28'51" ю.ш., 57°19'52" з.д.;
– залив Ретиже – морски залив с координати
63°28'10" ю.ш., 57°25'30" з.д.;
– нунатак Абрит – хълм с координати
63°26'46" ю.ш., 57°31'10" з.д.;
– нунатак Ургури – хълм с координати
63°26'28" ю.ш., 57°34'10" з.д.;
– Прилепска могила – хълм с координати
63°29'15" ю.ш., 57°58'45" з.д.;
– хълм Скомля – хълм с координати 63°32'45"
ю.ш., 57°30'15" з.д.;
– полуостров Ятрус – полуостров с координати 63°36'50" ю.ш., 57°41'10" з.д.;
– рид Залдапа – рид с координати 63°36'30"
ю.ш., 57°41'34" з.д.;
– пролив Ариплери – морски пролив с координати 63°38'10" ю.ш., 57°35'30" з.д.;
– хълм Горник – хълм с координати 63°37'36"
ю.ш., 57°51'22" з.д.;
– Крибулски хълм – хълм с координати
63°37'59" ю.ш., 57°54'32" з.д.;
– Брациговски хълмове – верига хълмове с
координати 63°39'10" ю.ш., 58°00'00" з.д.;
– хълм Кумата – хълм с координати 63°33'35"
ю.ш., 57°49'30" з.д.;
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– Мартенски камък – връх с координати
63°33'46" ю.ш., 57°53'12" з.д.;
– Ярловски нунатак – хълм с координати
63°32'52" ю.ш., 57°58'17" з.д.;
– връх Кукуряк – връх с координати 63°35'53"
ю.ш., 58°10'14" з.д.;
– връх Смин – връх с координати 63°38'17"
ю.ш., 58°18'53" з.д.;
– Конушки хълм – хълм с координати
63°29'28" ю.ш., 58°11'47" з.д.;
– връх Тинтява – връх с координати 63°31'02"
ю.ш., 58°14'10" з.д.;
– връх Оглед – връх с координати 63°30'20.5"
ю.ш., 58°18'18" з.д.;
– Снеготински рид – хребет с координати
63°33'40" ю.ш., 58°27'50" з.д.;
– връх Лардиго – връх с координати 63°33'42"
ю.ш., 58°28'54" з.д.;
– седловина Хухла – седловина с координати
63°34'47" ю.ш., 58°29'14" з.д.;
– Стубелски хълм – хълм с координати
63°30'06" ю.ш., 58°31'48" з.д.;
– Бърдаревски хълм – хълм с координати
63°30'58" ю.ш., 58°31'53" з.д.;
– връх Нове – връх с координати 63°32'59"
ю.ш., 58°34'12" з.д.;
– Еремийски хълм – хълм с координати
63°32'45" ю.ш., 58°37'46" з.д.;
– седловина Прелез – седловина с координати 63°34'30" ю.ш., 58°32'00" з.д.;
– Ламбухска могила – хълм с координати
63°35'55" ю.ш., 58°35'36" з.д.;
– хълм Давери – хълм с координати 63°35'27"
ю.ш., 58°38'56" з.д.;
– хълм Заноге – хълм с координати 63°34'55"
ю.ш., 58°46'05" з.д.;
– Вердикалска седловина – седловина с
координати 63°41'00" ю.ш., 58°30'30" з.д.;
– връх Дрента – връх с координати 63°40'27"
ю.ш., 58°25'15" з.д.;
– нунатак Чочовени – хълм с координати
63°40'21" ю.ш., 58°18'16" з.д.;
– залив Смокиня – залив с координати
63°44'00" ю.ш., 58°15'40" з.д.;
– Колобърски нунатак – хълм с координати
63°41'31" ю.ш., 58°13'46" з.д.;
– Ерулски възвишения – възвишения с координати 63°42'10" ю.ш., 58°21'10" з.д.;
– връх Обидим – връх с координати 63°41'54"
ю.ш., 58°19'30" з.д.;
– нунатак Хума – хълм с координати
64°06'48" ю.ш., 59°00'19" з.д.;
– Лопянски камък – хълм с координати
63°42'11" ю.ш., 58°23'29" з.д.;
– връх Могиляне – връх с координати
63°41'13" ю.ш., 58°23'01" з.д.;
– Романска могила – хълм с координати
63°42'00" ю.ш., 58°27'52" з.д.;
– нунатак Синигер – хълм с координати
63°43'23" ю.ш., 58°25'12" з.д.;
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– нунатак Сурвакари – хълм с координати
64°09'40" ю.ш., 59°14'45" з.д.;
– връх Гусла – връх с координати 64°25'56"
ю.ш., 60°14'25" з.д.;
– връх Утус – връх с координати 63°45'23"
ю.ш., 58°29'10" з.д.;
– връх Белгун – връх с координати 63°44'16"
ю.ш., 58°36'45" з.д.;
– връх Лепица – връх с координати 63°44'30"
ю.ш., 58°38'29" з.д.;
– хълм Челопеч – хълм с координати 63°43'28"
ю.ш., 58°42'03" з.д.;
– хълм Златолист – хълм с координати
63°43'32" ю.ш., 58°47'00" з.д.;
– връх Скопарник – връх с координати
63°46'08" ю.ш., 58°40'26" з.д.;
– ледник Знеполе – ледник с координати
63°52'30" ю.ш., 58°33'20" з.д.;
– Йоглавски камък – връх с координати
63°51'21" ю.ш., 58°35'52" з.д.;
– връх Безбог – връх с координати 63°48'35"
ю.ш., 58°34'08" з.д.;
– Подгумерска седловина – седловина с
координати 63°49'32" ю.ш., 58°38'34" з.д.;
– връх Дарзалас – връх с координати 64°21'41"
ю.ш., 60°04'35" з.д.;
– ледник Дреатин – ледник с координати
63°54'00" ю.ш., 58°41'00" з.д.;
– нунатак Сенокос – хълм с координати
63°53'08" ю.ш., 58°41'41" з.д.;
– нунатак Хитър Петър – хълм с координати
63°57'58" ю.ш., 58°42'12" з.д.;
– нунатак Балей – хълм с координати
63°56'44" ю.ш., 58°46'54" з.д.;
– рид Манчо – хълм с координати 63°54'58"
ю.ш., 58°50'52" з.д.;
– връх Голеш – връх с координати 63°49'21"
ю.ш., 58°52'42" з.д.;
– връх Бендида – връх с координати 63°48'17"
ю.ш., 58°53'36" з.д.;
– седловина Кокиче – седловина с координати 63°46'24" ю.ш., 58°53'56" з.д.;
– Оходенска седловина – седловина с координати 63°50'31" ю.ш., 59°11'35" з.д.;
– Кортенски хребет – хребет с координати
63°55'40" ю.ш., 59°52'50" з.д.;
– седловина Подвис – седловина с координати 63°58'57" ю.ш., 59°46'31" з.д.;
– нос Припек – морски нос с координати
65°57'21" ю.ш., 65°09'13" з.д.;
– нос Бисер – морски нос с координати
65°56'17" ю.ш., 65°00'38" з.д.;
– полуостров Герман – полуостров с координати 67°39'00" ю.ш., 66°45'00" з.д.;
– Рудоземски възвишения – възвишения с
координати 67°39'00" ю.ш., 66°42'00" з.д.;
– връх Главиница – връх с координати
67°38'34" ю.ш., 66°42'36" з.д.;
– Звегорска седловина – седловина с координати 78°08'51" ю.ш., 85°59'31" з.д.;
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– ледник Патлейна – ледник с координати
78°03'50" ю.ш., 85°47'20" з.д.;
– връх Опълчение – връх с координати
78°34'02" ю.ш., 85°34'53" з.д.;
– седловина Кърнаре – седловина с координати 78°38'50" ю.ш., 85°07'32" з.д.;
– ледник Драма – ледник с координати
78°43'30" ю.ш., 84°16'00" з.д.;
– нос Славотин – морски нос с координати
62°19'39" ю.ш., 58°54'31.5" з.д.;
– връх Повиен – връх с координати 63°58'56"
ю.ш., 58°58'12" з.д.;
– ледник Марла – ледник с координати
64°00'30" ю.ш., 58°53'00" з.д.;
– връх Лобош – връх с координати 64°06'00"
ю.ш., 59°08'21" з.д.;
– рид Копито – рид с координати 64°08'14"
ю.ш., 59°05'07" з.д.;
– връх Ветровала – връх с координати
64°12'07" ю.ш., 59°06'19" з.д.;
– връх Мурено – връх с координати 64°08'40"
ю.ш., 59°10'15" з.д.;
– Сейдолски камък – рид с координати
64°07'03" ю.ш., 59°18'21" з.д.;
– нунатак Драка – рид с координати 64°15'06"
ю.ш., 59°10'06" з.д.;
– връх Лъки – връх с координати 64°12'05"
ю.ш., 59°31'38" з.д.;
– връх Заселе – връх с координати 64°11'23"
ю.ш., 59°37'22" з.д.;
– рид Болгар – рид с координати 64°12'45"
ю.ш., 59°41'20" з.д.;
– връх Долен – връх с координати 64°19'11"
ю.ш., 59°38'31" з.д.;
– връх Коприва – връх с координати 64°14'38"
ю.ш., 59°46'00" з.д.;
– Парамунски рид – рид с координати
64°13'39" ю.ш., 59°52'44" з.д.;
– връх Траве – връх с координати 64°17'15"
ю.ш., 59°54'59" з.д.;
– залив Мундрага – морски залив с координати 64°30'00" ю.ш., 59°54'00" з.д.;
– връх Кавлак – връх с координати 64°23'26"
ю.ш., 60°12'32" з.д.;
– връх Ивац – връх с координати 64°24'39"
ю.ш., 60°10'54" з.д.;
– ледник Дървари – ледник с координати
64°29'20" ю.ш., 60°17'00" з.д.;
– Гривишки хребет – хребет с координати
64°30'16" ю.ш., 60°19'38" з.д.;
– връх Баткун – връх с координати 64°30'13"
ю.ш., 60°21'29" з.д.;
– връх Мараш – връх с координати 64°30'33"
ю.ш., 60°18'20" з.д.;
– ледник Зайчар – ледник с координати
64°31'25" ю.ш., 60°20'30" з.д.;
– ледник Копсис – ледник с координати
78°03'20" ю.ш., 85°16'00" з.д.;
– Бангейски възвишения – възвишения с
координати 78°02'30" ю.ш., 85°34'00" з.д.;
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– Чепинска седловина – седловина с координати 78°05'44" ю.ш., 85°45'13" з.д.;
– връх Безден – връх с координати 78°04'57"
ю.ш., 85°42'07" з.д.;
– връх Големани – връх с координати
78°03'12" ю.ш., 85°41'44" з.д.;
– връх Орешак – връх с координати 78°02'24"
ю.ш., 85°44'06" з.д.;
– връх Фуча – връх с координати 78°02'16"
ю.ш., 85°37'15" з.д.;
– Паничерска седловина – седловина с координати 78°06'28" ю.ш., 85°40'40" з.д.;
– Мъгленишки възвишения – възвишения с
координати 78°10'00" ю.ш., 85°14'00" з.д.;
– връх Мировяне – връх с координати
78°04'30" ю.ш., 85°04'54" з.д.;
– връх Зиморница – връх с координати
78°05'35" ю.ш., 85°12'13" з.д.;
– връх Войсил – връх с координати 78°07'39"
ю.ш., 85°35'39" з.д.;
– връх Ичера – връх с координати 78°10'35"
ю.ш., 85°20'13" з.д.;
– седловина Дропла – седловина с координати 78°08'15" ю.ш., 84°58'20" з.д.;
– ледник Пулпудева – ледник с координати
78°21'00" ю.ш., 85°12'30" з.д.;
– проход Враня – проход с координати
78°26'33" ю.ш., 85°21'30" з.д.;
– връх Вананд – връх с координати 78°28'42"
ю.ш., 85°18'00" з.д.;
– връх Торос – връх с координати 78°28'03"
ю.ш., 85°14'55" з.д.;
– проход Маноле – проход с координати
78°30'12" ю.ш., 84°58'21" з.д.;
– хребет Верегава – хребет с координати
78°26'30" ю.ш., 84°55'00" з.д.;
– връх Кушла – връх с координати 78°26'16"
ю.ш., 84°48'23" з.д.;
– връх Сипей – връх с координати 78°24'46"
ю.ш., 84°56'37" з.д.;
– ледник Берисад – ледник с координати
78°25'20" ю.ш., 84°51'50" з.д.;
– връх Губеш – връх с координати 78°27'24"
ю.ш., 84°09'58" з.д.;
– Дойрански възвишения – възвишения с
координати 78°32'30" ю.ш., 84°37'00" з.д.;
– Костинбродски проход – проход с координати 78°25'59" ю.ш., 84°28'19" з.д.;
– връх Белослав – връх с координати 78°29'34"
ю.ш., 84°29'43" з.д.;
– Горемска седловина – седловина с координати 78°32'00" ю.ш., 85°01'30" з.д.;
– връх Просеник – връх с координати
78°32'11" ю.ш., 84°57'38" з.д.;
– връх Миджур – връх с координати 78°35'34"
ю.ш., 84°24'26" з.д.;
– връх Столник – връх с координати 78°36'52"
ю.ш., 84°57'05" з.д.;
– Касилашки проход – проход с координати
78°46'56" ю.ш., 84°48'47" з.д.;
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– Петварски възвишения – възвишения с
координати 78°46'30" ю.ш., 84°20'20" з.д.;
– връх Багра – връх с координати 78°43'49"
ю.ш., 84°27'08" з.д.;
– връх Малкоч – връх с координати 78°49'17"
ю.ш., 84°01'39" з.д.;
– връх Фружин – връх с координати 78°50'27"
ю.ш., 84°16'40" з.д.;
– нос Боерица – морски нос с координати
62°39'00.0" ю.ш., 60°22'22.0" з.д.;
– залив Чавеи – морски залив с координати
62°44'10.0" ю.ш., 60°12'10.0" з.д.;
– скала Водолей – морска скала с координати 62°31'13.0" ю.ш., 60°51'35.0" з.д.;
– хълм Желява – хълм с координати
62°29'33.0" ю.ш., 60°08'09.0" з.д.;
– ледник Рогош – ледник с координати
64°55'00.0" ю.ш., 61°19'00.0" з.д.;
– ледник Бреница – ледник с координати
64°53'10.0" ю.ш., 61°29'50.0" з.д.;
– ледник Паспал – ледник с координати
64°53'50.0" ю.ш., 61°59'10.0" з.д.;
– ледник Мусина – ледник с координати
65°01'30.0" ю.ш., 61°51'00.0" з.д.;
– нос Кунино – морски нос с координати
65°14'41.0" ю.ш., 61°47'36.0" з.д.;
– Поибренски възвишения – възвишения
с координати 65°09'00.0" ю.ш., 61°53'00.0" з.д.;
– в р ъ х Ти к а л е – в р ъ х с к о о р д и н а т и
65°11'44.0" ю.ш., 61°47'03.0" з.д.;
– връх Димча – връх с координати 65°10'23.0"
ю.ш., 61°47'30.0" з.д.;
– връх Св. Горазд – връх с координати
65°09'03.0" ю.ш., 61°47'52.0" з.д.;
– връх Равногор – връх с координати
65°09'22.0" ю.ш., 61°51'23.0" з.д.;
– връх Св. Сава – връх с координати
65°06'53.0" ю.ш., 61°53'22.0" з.д.;
– проход Вишна – проход с координати
65°06'05.0" ю.ш., 62°04'26.0" з.д.;
– хребет Метличина – хребет с координати
65°10'00.0" ю.ш., 62°04'00.0" з.д.;
– нос Дирало – морски нос с координати
65°12'10.0" ю.ш., 61°58'49.0" з.д.;
– залив Борима – морски залив с координати
65°12'50.0" ю.ш., 62°06'00.0" з.д.;
– връх Св. Ангеларий – връх с координати
65°08'39.0" ю.ш., 62°04'28.0" з.д.;
– ледник Минзухар – ледник с координати
65°09'35.0" ю.ш., 62°08'30.0" з.д.;
– нос Фурен – морски нос с координати
65°11'45.0" ю.ш., 62°07'37.0" з.д.;
– ледник Черноочене – ледник с координати
65°17'00.0" ю.ш., 62°15'10.0" з.д.;
– ледник Джебел – ледник с координати
65°17'40.0" ю.ш., 62°42'10.0" з.д.;
– ледник Чучулига – ледник с координати
65°21'30.0" ю.ш., 62°55'30.0" з.д.;
– ледник Стоб – ледник с координати
65°26'40.0" ю.ш., 63°03'00.0" з.д.;

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

– рид Берсин – рид с координати 65°30'35.0"
ю.ш., 63°07'10.0" з.д.
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ПРАВИЛНИК

за устройството, организацията и дейността
на Централната комисия за борба срещу про
тивообществените прояви на малолетните и
непълнолетните към Министерския съвет
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, организацията и дейността на Централната
комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните към
Министерския съвет, наричана по – нататък
„Централната комисия“.
Чл. 2. (1) Централната комисия организира, ръководи, координира и контролира
дей нос т та по п редо т врат я ва не т о и п ро т иводейст вието на п ро т ивообщест вени т е
прояви на малолетните и непълнолетните и
престъпленията на непълнолетните, както
и по осигуряване нормалното развитие и
възпитание на извършителите им.
(2) В изпълнение на конкретни задачи
Централната комиси я може да привлича
представители на обществеността и юридически лица с нестопанска цел.
Раздел ІІ
Функции на Централната комисия
Чл. 3. В съответствие с разпоредбите на
Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
(ЗБППМН) Централната комисия:
1. ръководи и контролира дейността на
местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
2. осъществява методическо ръководство
и кон т рол върх у дей нос т та на де т ск и т е
педагогически стаи, домовете за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни,
възпитателните училища – интернати, социалнопедагогически интернати, приюти за
безнадзорни деца;
3. координира дейността на държавните
органи и юридическите лица с нестопанска
цел във връзка с предотвратяването и прот иводейст вието на п ро т ивообщест вени т е
прояви на малолетните и непълнолетните и
престъпленията на непълнолетните, както
и по осигуряване нормалното развитие и
възпитание на извършителите им;
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4. събира, обобщава и анализира данни
за състоянието на п ро т ивообщест вени те
прояви на малолетните и непълнолетните и
престъпленията при непълнолетните, както
и за дейността по тяхното предотвратяване
и противодействие;
5. предлага и участва в извършването на
изследвания по проблемите на предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, на престъпленията на непълнолетните и на действието на основните
криминогенни фактори;
6. разработва или участва в разработването
на прогнози и програми за предотвратяване
и противодействие на противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
и престъпленията на непълнолетните, които предлага на Министерския съвет, на
министерствата, на други ведомства и на
юридически лица с нестопанска цел с оглед
практическото им приложение;
7. разработва тригодишни план-програми
за предотвратяване и противодействие на
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията
на непълнолетните, включващи бюджетни
прогнози за реализацията им, и ги представя
за утвърждаване от Министерския съвет;
8. проучва чуждестранния опит в предот
вратяването и борбата с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
и прилага, когато това е полезно, добрите
практики;
9. участва в разработването на нормативни актове, отнасящи се до проблемите на
малолетните и непълнолетните;
10. периодично информира обществеността
за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, за възможните рискови ситуации, както и за мерките
за възпитателно въздействие спрямо извършителите.
11. издава свой печатен орган  –  списание „Обществено възпитание“, и подържа
интернет страница.
Раздел IІІ
Организация на Централната комисия
Чл. 4. (1) Централната комисия е колективен орган, който се състои от председател,
заместник-председатели, секретар и членове
съгласно чл. 4 ЗБППМН.
(2) Дейността на Централната комисия се
подпомага от администрация в състав 8 щатни
бройки, която се ръководи от секретаря на
Централната комисия и се състои от служители по служебни и трудови правоотношения.
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(3) Председателят на Централната комисия
е определен от Министерския съвет заместник
министър-председател.
(4) Секретарят на Централната комисия
е щатен слу ж ител в комиси ята, член на
пленарния състав с право на глас и член на
редакционната колегия на печатния орган
на ком иси я та  –  сп иса н ие „Общес т вено
възпитание“.
Чл. 5. (1) Председателят на Централната
комисия ръководи, координира и контролира
дейността по осъществяването на държавната
политика в областта на предотвратяване и
противодействие на противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
и престъпленията на непълнолетните и по
осигуряване нормалното развитие и възпитание на извършителите им.
(2) При изпълнение на правомощията си
председателят се подпомага от заместникпредседатели и секретар.
(3) Председателят може да делегира със
заповед правомощия на заместник-председателите и на секретаря.
(4) Функциите на председателя в негово
отсъствие се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-председател.
Чл. 6. Председателят:
1. ръководи дейността на Централната
комисия, разпорежда се с бюджета и имуществото є и я представлява пред държавните
органи, обществените организации и други
институции;
2. осъществява официалните международни връзки на Централната комисия;
3. внася в Министерския съвет тригодишните план-програми за дейност та по
предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетните
и неп ъ л ноле т н и т е и п рес т ъп лен и я та на
непълнолетните и бюджетните прогнози за
реализацията им;
4. представя на Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Централната
комисия и на местните комисии;
5. насрочва заседанията на Централната
комисия и ги ръководи;
6. внася за разглеж дане от Министерския
съвет предложения, свързани с дейността на
Централната комисия, местните комисии за
борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, детските
педагогически стаи, възпитателните у чилища – интернати, социалнопедагогическ ите
интернати, домовете за временно настан яване на малолетни и непълнолетни;
7. определя поименния състав на Централната комисия, утвърждава структурата
є, назначава и освобождава секретаря и служителите в администрацията на комисията
и определя възнагражденията им;
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8. по предложение на секретаря ежегодно
утвърждава програма за работата на администрацията на Централната комисия;
9. по предложение на секретаря утвърждава
поименния състав на редакционната колегия
на печатния орган на Централната комисия;
10. при необходимост създава работни
групи за изпълнение на конкретни задачи
по определени проблеми.
Чл. 7. За секретар на Централната комисия се назначава лице с висше юридическо
образование и с опит в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
Чл. 8. (1) Секретарят организира оперативната дейност на Централната комисия.
(2) Секретарят на комисията ръководи
и контролира работата на нейната администрация.
(3) Секретарят:
1. осъществява подготовката на заседанията на Централната комисия;
2. ръководи и контролира изпълнението
на решенията на Централната комисия;
3. организира изготвянето на тригодишните план-програми за предотвратяване и
противодействие на противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
и престъпленията на непълнолетните и бюджетните прогнози за реализацията им;
4. организира изготвянето на годишния
доклад и материалите за заседания на комисията;
5. координира, ръководи и контролира
дейността на местните комисии;
6. организира изготвянето на указания
до местните комисии и подписва писма по
текущи въпроси;
7. организира и участва в национални и
регионални съвещания по проблемите на
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните;
8. организира информирането на обществеността и представя дейността на комисията
пред медиите;
9. организира провеждането на семинарните занятия на Центъра за квалификация;
10. командирова служителите от админ ис т ра ц и я та на Цен т ра л ната ком иси я и
разрешава отпуските им;
11. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя на Централната комисия;
12. осъществява контрол върху дейността
по вписванията в Административния регистър.
Чл. 9. Членовете на Централната комисия
участват в нейната работа, като:
1. вземат лично участие в заседанията
на Централната комисия, а при невъзможност – осигуряват присъствие на свой представител;
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2. правят предложения до Централната
комисия;
3. предприемат необходимите мерки за
изпълнение на решенията на Централната
комисия от представляваните от тях ведомства и организации;
4. уведомяват своевременно председателя
или секретаря на Централната комисия за
случаите, при които са възпрепятствани да
изпълняват възложените им задачи;
5. информират периодично ръководствата на ведомствата и организациите, които
представляват, за работата на Централната
комисия и за участието си в нея.
Чл. 10. Щатните служители в Централната
комисия изпълняват разпорежданията и задачите, които им се възлагат от председателя
и от секретаря на комисията.
Раздел ІV
Заседания на Централната комисия
Чл. 11. (1) Централната комисия провежда редовни заседания два пъти годишно по
предварително обявен дневен ред. Заседания
се свикват от председателя.
(2) По предложение на членовете на Централната комисия може да се провеждат и
извънредни заседания.
(3) По решение на председателя на Централната комисия с цел оперативност заседанията могат да бъдат и неприсъствени.
Чл. 12. (1) Дневният ред за всяко заседание се изготвя от секретаря и се изпраща на
членовете на Централната комисия 7 работни
дни преди заседанието заедно с материалите
към него.
(2) Членовете на Централната комисия
могат да правят предложения за включване
и на други въпроси в дневния ред, както и
да представят писмени становища.
Чл. 13. (1) Централната комисия взема
своите решения с обикновено мнозинство.
За всяко заседание се води протокол, който
се подписва от председателя на комисията
и от секретаря.
(2) В срок 5 работни дни от провеждането
на заседанието препис от протокола и от
взетите решения се изпраща на членовете
на Централната комисия.
Раздел V
Център за квалификация на кадри
Чл. 14. (1) Към Централната комисия се
създава Център за квалификация на кадри
за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните.
(2) Ръководител на Центъра за квалификация е секретарят на Централната комисия.
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Раздел VІ
Списание „Обществено възпитание“
Чл. 15. Списание „Обществено възпитание“ е периодично специализирано издание
за научна и практико-приложна информация по проблемите на предотвратяването и
противодействието на противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и
престъпленията на непълнолетните, както
и по осигуряване нормалното развитие и
възпитание на извършителите им.
Чл. 16. (1) Главният редактор на списание
„Обществено възпитание“ е държавен служител в администрацията на Централната
комисия.
(2) Редакционната колегия на списанието
се състои от водещи специалисти в областта
на предотвратяване и противодействие на
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните и се определя в съответствие
с чл. 6, т. 9.
Чл. 17. (1) Главният редактор приема и
оценява постъпилите материали и ги предоставя на редакционната колегия.
(2) Редак ционната колег и я обсъж да и
у т върж дава пост ъпи ли те за п ублик у ване
материали.
Чл. 18. Главният редактор отговаря за
цялостната работа по издаването на списанието: от постъпването на материалите,
обсъж дането им от редакционната колегия,
подготвянето на броя на електронен носител от у пълномощено от секретаря лице
до качването му на интернет страницата
на Централната комисия и излизането на
готовия брой от печатницата.
Чл. 19. Авторските хонорари се определят от главния редактор и се утвърждават
от секретаря.
Чл. 20. Главният редактор съвместно с
членове на редакционната колегия на списанието може да организира обсъждания,
анкети, дискусии, журналистически проучвания и други специфични форми.
Раздел VІІ
Финанси и имущество
Чл. 21. Централната комисия е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
Софи я  –  вт орос т епенен разпоред и т ел с
бюджетни кредити към Министерския съвет.
Чл. 22. Председателят на Централната
комисия е разпоредител с бюджета и с имуществото є.
Чл. 23. Централната комисия има електронна страница, собствен печат и бланка.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 4, ал. 2 от Закона
за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните.
8828

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
размера на сумите, заплащани от здравно
осигурените лица за посещение при лекар,
лекар по дентална медицина и за болнично
лечение (ДВ, бр. 68 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 думите „5,40 лв.“ се заменят
с „5,80 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8873

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, приет с По
становление № 241 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 22 и 49 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 15 след думите „Закона за обществените поръчки“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Обща администрация“
се заменят с „Административна“.
2. В ал. 3 думата „четирима“ се заличава.
§ 3. В чл. 16 т. 6 се изменя така:
„6. утвърждава правила и условия за назначаване и правила за заплатите на служителите на агенцията при спазване на закона
и подзаконовите нормативни актове;“.
§ 4. В чл. 17 ал. 11 се изменя така:
„(11) При внасяне на конкретна сделка за
одобряване от надзорния съвет членовете
на комисията по сделката подписват декларация, че документацията, предоставена в
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надзорния съвет, съдържа всички известни им
документи, постъпили в агенцията и имащи
отношение към сделката.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 7 се изменя така:
„7. приема правила и условия за назначаване и правила за заплатите на служителите
на агенцията при спазване на закона и подзаконовите нормативни актове и ги представя
за утвърждаване от надзорния съвет;“
б) точка 18 се отменя;
в) създава се т. 21:
„21. създава комисия за изпълнение на
задълженията по Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.“
2. В ал. 4 думите „Обща администрация“
се заменят с „Административна“.
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 17:
„17. утвърждава длъжностното и поименното разписание на длъжностите;“.
2. Създава се т. 18:
„18. определя размера на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения
на държавните служителите и на служителите
по трудово правоотношение;“.
3. Досегашната т. 17 става т. 19.
§ 7. В чл. 25, ал. 3 след думата „отдели“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 8. В чл. 28, ал. 2, т. 7 след думите „кореспон денци я та с“ се добавя „Държавна
агенция „Национална сигурност“ и“.
§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думата „оформя“ се заменя с „и
на“.
2. В т. 8 след думите „изпълнителния съвет“ се поставя запетая и се добавя „както и
на решенията на изпълнителния директор“.
3. В т. 10 думите „го привежда в изпълнение“ се заменят с „план за защита при
бедс т ви я и д ру г и п ла нове и док у мен т и,
свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка“.
4. Точки 11 и 12 се отменят.
5. В т. 24 след думата „агенцията“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
6. Създават се т. 39, 40 и 41:
„39. организира отсрочването от повикване
във въоръжените сили на служителите на
агенцията – офицери, сержанти и войници
от запаса;
40. организира и провежда процедурите
при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и изготвя становища по
прилагането му;
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41. подготвя и изпраща необходимата информация до съответния компетентен орган
във връзка с процедурите по т. 40 и съхранява
досиетата по проведените процедури.“
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „подготвя“ се заменя с
„организира подготвянето на“.
2. В т. 6 думата „подготвя“ се заменя с
„организира подготвянето на“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. организира подготвянето на документацията, необходима за одобряване от органите
за управление на агенцията на договорите
за възлагане на инвестиционни посредници,
както и сключването на приватизационните
сделки с определен метод за продажба „публично предлагане“;“.
4. В т. 10 думите „изгражда и“ се заличават.
5. В т. 19 след думата „целта“ се добавя
„писмени материали“ и се поставя запетая.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Точки 12 и 13 се отменят.
2. Точка 16 се изменя така:
„16. осъществява процесуа лното представителство на агенцията пред съдебните
институции и други юрисдикции по дела
и производства, свързани с функциите на
агенцията по осъществяване на следприватизационния контрол, след възлагане от
страна на изпълнителния съвет;“.
3. В т. 17:
а) в буква „б“ думата „извършва“ се заменя
със „след възлагане извършва“;
б) в буква „в“ думата „подготвя“ се заменя
със „след възлагане подготвя“;
в) в буква „г“ думата „подготвя“ се заменя
със „след възлагане подготвя“;
г) в буква „д“ думата „подготвя“ се заменя
със „след възлагане подготвя“.
§ 12. В чл. 33 т. 2 се изменя така:
„2. подгот вя финансово-икономи ческ и
анализи на обектите за приватизация, придру жени с експертни становища относно
индикативната им стойност;“.
§ 13. В чл. 34, т. 9 след думата „контрол“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава.
§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В решението по ал. 1 се определя и
видът отличие съгласно ал. 3.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 15. Приложението към чл. 25, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 25, ал. 2
Численост на персонала в администрацията
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – 105 щатни бройки
Органи на управление
Надзорен съвет
Изпълнителен съвет
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административна“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Сделки“
дирекция „Правна“
дирекция „Финансова“
дирекция „Следприватизационен контрол“

7
3
1
1
24
24
69
19
13
11
26“.

Заключителна разпоредба
§ 16. 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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Чл. 2. Организирането, координирането
и предоставянето на помощта по чл. 1 се
възлага на министъра на външните работи.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи и
по централния бюджет 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 външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
26 септември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8978

8977

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Консултативния
съвет за подпомагане на Министерския съвет
при формиране на държавната политика в
областта на защитата при бедствия, приет с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 41 от 2012 г.)

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството
на външните работи за 2012 г. в размер
100 000 лв. за финансиране включването на
България в следните хуманитарни операции:
1. за бедстващото гражданско население
на Сирия вследствие на въоръжения конфликт – вноска 30 000 лв.;
2. за региона на Сахел – вноска 30 000 лв.;
3. за палестинските бежанци в Ливан – вноска 20 000 лв.;
4. за региона на Африканския рог – вноска
20 000 лв.
(2) Бюд же т н и т е к р ед и т и по а л. 1 с е
одобря ват за сме т к а на п ред ви ден и т е в
централния бюджет на Република Българи я
за 2012 г. средства за официа лна помощ за
развитие.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, т. 2 накрая се добавя „не покъсно от 31 декември на предходната година“.
§ 2. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Съветът приема шестмесечен предварителен график за редовните заседания.“
§ 3. В чл. 10 думата „годишния“ се заменя
с „предварителния“.
§ 4. В чл. 11, изречение първо накрая се
добавя „в срок до два работни дни преди
датата на заседанието“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2 думите „при наличие на
законно основание“ се заменят с „въз основа
на мотивирано предложение на председателя
или на не по-малко от 1 /4 от членовете му“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. представлява съвета;

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на външните
работи за участие в хуманитарни операции
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5. подписва протоколите от заседанията
на съвета.“
2. В ал. 2:
а) в т. 9 след думите „на документите“ се
добавя „и на отчетността на становищата и
решенията на съвета“;
б) създава се нова т. 12:
„12. изготвя и публикува резюметата от
протоколите на заседанията на съвета;“
в) досегашната т. 12 става т. 13.
§ 7. В чл. 18 думите „до две седмици“ се
заменят с „до 10 дни“.
§ 8. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Секретариатът изготвя резюме
от протокола на всяко заседание на съвета,
което включва информация за участниците в
заседанието, кратко описание на всеки въпрос,
разглеждан от съвета, взетите решения, срок
на изпълнение и отговорник за изпълнението на всяко решение, взетите под внимание
становища и предложения на организациите,
участвали в заседанието.
(2) Резюмето по ал. 1 се публикува на
страницата на съвета в портала за консултативните съвети не по-късно от една седмица след подписването на протокола от
заседанието.“
§ 9. В чл. 21 след думите „публичен архив“
се добавя „при условията и по реда на Закона
за достъп до обществена информация“.
§ 10. В глава шеста се създава чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Съветът поддържа собствена
страница на порта ла за консултативните
съвети.
(2) Съветът публикува на страницата по
ал. 1 всички документи и материали за дейността си, включително:
1. акта за създаване;
2. състава на съвета;
3. годишната програма;
4. предварителния график с индикативни
дати за провеждане на редовните заседания;
5. резюме от протоколите от заседанията;
6. годишните отчети за работата на съвета.“
§ 11. В чл. 23 след думите „на решенията“ се добавя „с обяснение на причините за
неизпълнение или неспазване на срокове“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8979
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на физическото
възпитание и спорта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на физическото възпитание и спорта е първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.
Чл. 2. Второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта са:
1. Антидопинговият център – София;
2. Спортно училище „Генерал Владимир
Стойчев“ – София;
3. Спор т но у ч и л и ще „Георг и Бен ковски“ – Плевен;
4. Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе;
5. Спор т но у ч и л и ще „Георг и Бен ковски“ – Варна;
6. С пор т но у ч и л и ще „Ю ри й Га г арин“ – Бургас.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се чл. 3 от Постановление № 195
на Министерския съвет от 2009 г. за закриване
на Държавната агенция за младежт а и спорта
и за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на физическото възпитание и
спорта (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 82 от 2010 г. и бр. 50 от 2012 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет по бюджета на Ми
нистерството на физическото възпитание
и спорта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер 310 900 лв. по бюджета на
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Министерството на физическото възпитание
и спорта за специализирано лабораторно оборудване и обзавеждане на Антидопинговия
център и Центъра за контрол и управление
на спортната подготовка.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта да извърши необходимите
корекции по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Преходни и 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 физическото възпитание
и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8981

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за установяване, събиране, разходване
и контрол на средствата и за размера на
дължимите вноски във фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“, приета
с Постановление № 300 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г.,
бр. 110 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г.; попр., бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 47 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 16б се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Експертната работна група по ал. 1 включва председател и членове от Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма,
Министерството на околната среда и водите,
Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
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Агенцията за ядрено регулиране и по един
представител на лицензиантите, експлоатиращи ядрени централи.“
2. В ал. 3 накрая се добавя „и организации“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8982

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Междуве
домствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, при
ет с Постановление № 58 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 7 от 2011 г. и бр. 32 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) Кметът на общината организира и
извърш ва п роверк а по сл у жебен ред на
достоверността на декларираните данни и
обстоятелства по ал. 1, т. 3.“
§ 2. В чл. 29, ал. 3 накрая се добавя „по
смисъла на т. 43 от § 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията“.
§ 3. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Получателите на възстановителната помощ са длъжни да използват
помощта само за целта, за която е предоставена – възстановяване на единствено и законно
построено жилище.
(2) В случай на констатирано използване
на помощта не за целта, за която е предоставена, получателите дължат връщането є в
пълен размер.
(3) След получаване на помощта лицата
представят в общината в срок до 31 декември 2013 г. декларация по образец съгласно
приложение № 5.“
§ 4. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министерствата, ведомствата, общините, както и крайните получатели на целеви
средства – физически и юридически лица, са
длъжни да използват предоставените средства
по предназначение в съответствие с решението
на комисията.“
§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При предоставяне от общините на
възстановителна помощ на физически лица
за възстановяване на единствено и законно
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построено жилище, когато липсват разходооправдателните документи, в досието се
прилагат декларациите по чл. 31а.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. Създава се допълнителна разпоредба
с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на правилника „минимално необходими битови условия“ е жилище, в
което има едно жилищно помещение, кухня
или кухненски бокс, баня-тоалетна и едно
ск ладово помещение и няма опасност за
здравето и живота на гражданите.“
§ 7. Досегашните § 1 и 2 стават съответно
§ 2 и 3.
§ 8. Създава се п ри ложение № 5 к ъм
чл. 31а, ал. 3:
„Приложение № 5
към чл. 31а, ал. 3
ДО
........................................
КМЕТ НА ОБЩИНА
ДЕКЛАРАЦИЯ
От ................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .............................................................................
л.к. № ...........................................................................
адрес ................................................................................
Декларирам, че използвах предоставената ми
възстановителна помощ в размер ................ лв./или
.........................................................................................
(описание на подпомагането по предложен от общинската комисия начин) само за целта, за която
е предоставена – възстановяване на единственото
и законно изграденото ми жилище на адрес ....
.......................................................................................
гр./с. .............................................................................
Известно ми е, че за декларация с невярно
съдържание нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................
Гр. .....................

Декларатор: ....................
(подпис)

Декларацията се попълва собственоръчно от
получателя на възстановителната помощ.“

Преходна разпоредба
§ 9. Лицата, получили средства за възстановителна помощ преди влизането в сила
на постановлението, отчитат изразходваните
средства с декларацията по чл. 31а от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8983
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 1 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение на Наредбата за определяне
на реда и размера за заплащане на продук
това такса за продукти, след употребата на
които се образуват масово разпространени
отпадъци, приета с Постановление № 120
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от
2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г.
и бр. 47 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1а се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Таксата по ал. 1 се заплаща еднократно
в левове за брой съгласно приложение № 3а.
(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за:
1. полимерни торбички, които отговарят
на следните условия едновременно:
а) дебелината на торбичката е най-малко
25 микрона (µm);
б) минималните размери на торбичката са
390 мм/490 мм в разгънат вид;
в) притежават обозначение с надписи на
български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително
съдържат:
аа) наименование, седалище и адрес на
лицето, което пуска на пазара торбичките;
бб) обозначение: „торба за многократно
използване“;
2. полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които
се предлагат непосредствено на клиента в
мястото на продажбата заедно със стоката;
3. полимерни торбички, отговарящи на
стандарт EN 13432, обозначени с надписи на
български език, отпечатани върху тях, които
задължително съдържат следната маркировка:
„торбичката е биоразградима“, наименование
на лицето, което пуска на пазара торбичките,
дата на производство/срок на годност.“
§ 2. В § 1 т. 4 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„4. „Полимерна торбичка“ е торбичка за
пазаруване с дръжка или друг способ за захващане, произведена изцяло или частично от
полимерни материали, използвана от потребителите за държане и пренасяне на стоки.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9044
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РЕШЕНИЕ № 785
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни мате
риали – варовици, от находище „Могилино“,
разположено в землището на с. Mогилино,
община Две могили, област Русе, на „Терекс
и Ко“ – АД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Могилино“, разположено в землището на с. Могилино, община
Две могили, област Русе, който се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
181 172 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 по контура на
концесионната площ в координатна система
„1970 г.“, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Могилино“ с
размер 94 192 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 15 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Терекс и
Ко“ – АД, София – титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0442 от 16 август
2011 г., издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и услови-

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

ята на Решение по оценка на въздействието
върху околната среда № РУ-42-ПР/2011 г. на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Русе.
6.2. 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 и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. 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.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. 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.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. 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.
6.7. 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.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Могилино“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. 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;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. 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 с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на 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;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. 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;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Русе;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. 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. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор 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.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
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на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
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.
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 15 437 лв. с ДДС и се
предоставя не по – късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от концесионното плащане за предходната година с
начислен ДДС и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 14-дневен срок от
уведомлението от концедента за усвояването є.
8.2. 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 с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при 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 с концесионния
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. 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.
9.3. 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 концесион-
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ното 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.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
4824 лв. и дължимия към него ДДС, определен
на базата на 16 080 тона/шестмесечие добити
варовици и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на концесионера част от концесионното
плащане в размер 50 на сто от извършеното
концесионно плащане за съответния отчетен
период по бюджета на Община Две могили.
10. 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, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Терекс и Ко“ – АД,
София, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Могилино“
Координатна система „1970 г.“
Точка №

Координати
X

Y

1.

4709628,50

9480575,40

2.

4709599,20

9480635,50

3.

4709509,20

9480694,50

4.

4709473,30

9480774,30

5.

4709320,50

9480758,00

6.

4709322,10

9480908,30

7.

4709285,80

9480925,30

8.

4709254,50

9480858,80

9.

4709011,20

9480681,70

10.

4708940,40

9480580,40

11.

4708929,40

9480546,40

12.

4708971,70

9480463,40

13.

4709190,10

9480478,20

14.

4709350,50

9480435,60

8829

РЕШЕНИЕ № 786
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства от находище „Ново Оряхово“,
община Долни чифлик, област Варна
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 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 мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Ново Оряхово“,
разположено в землището на с. Ново Оряхово,
община Долни чифлик, област Варна.
2. Определя концесионна площ с размер
17 281 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
1. площта на находище „Ново Оряхово“
с размер 10 040 кв. м, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 10
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съгласно схема и координатен регистър в
координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони.
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. Оп редел я за кон цесионер „К амчия – Агро“ – ЕООД, гр. Долни чифлик – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0234 от 17 април 2006 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 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съобразени
с мерките и препоръките от решението, с което е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. 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 земите от горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура.
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;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
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7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът 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.
7.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. 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 от находището по
т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, 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;
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8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
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. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени с 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 с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, съобразен с мерките и препоръките от решението, с което е
преценено да не се извършва ОВОС, или на
положително решение по ОВОС и на оценка
за съвместимостта с предмета и целите на
опазване в защитените зони;
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;
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 проекта
по т. 8.2.3.3;
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8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и 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 дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период, както и отчет за дължимото концесионно плащане – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
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;
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 находището по т. 1 при
условия и по ред, определени с 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;
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8.3.2. при условия и по ред, определени с
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;
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;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения 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 с 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, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 955 лв. и се
предоставя в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното решение по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от 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 на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението от
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
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на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични 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
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното 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,
като 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
900 лв., определен на базата на 2250 тона/
шестмесечие пясъци 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
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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 цялото концесионно плащане
без ДДС по бюджета на Община Долни чифлик
по ред, определен с концесионния договор.
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 по ред, определен
с концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Камчия – Агро“ –
ЕООД, гр. Долни чифлик, 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 предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на концесионната площ на находище „Ново
Оряхово“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

„Х“

„Y“

1.

4661117,4

9633897,7

2.

4661125,4

9633902,0

8830

3.

4661128,5

9633918,8

4.

4661068,3

9634020,2

5.

4661052,8

9634023,7

6.

4660951,5

9633976,7

7.

4660938,1

9633948,9

8.

4660991,5

9633854,7

9.

4661013,4

9633845,3

10.

4661028,0

9633848,3

11.

4661023,2

9633889,7

12.

4661052,0

9633921,8

13.

4661089,8

9633925,6
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РЕШЕНИЕ № 787
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строи
телни материали – варовици, от находище
„Мътница 2“, разположено в землището на
гр. Шумен, община Шумен, област Шумен,
на „Пътища“ – АД, Шумен
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7, чл. 8,
ал. 1 и чл. 95, ал. 1 от Закона за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Мътница
2“, разположено в землището на гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен.
2. Определя концесионна площ с размер
128,8 дка, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите
на точки по контура на запасите от № 1 до
№ 9 в координатана система „1970 г.“, съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
3 февруари 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определя за концесионер по право „Пътища“ – АД, Шумен.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. 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 и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.2. 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.
7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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7.3.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.3.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и 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. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен 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 варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, 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,
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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 за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
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. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с 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 с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, разработен въз основа
на приключила процедура по чл. 2, ал. 2 или
глава втора от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
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;
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;
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8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
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 с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период, както и отчет за дължимото концесионно плащане – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
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;
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 находището по т. 1 при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
8.3. Основни права на концедента:
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8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
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;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения 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 с 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, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 89 650 лв. и се
предоставя на концедента при подписването
на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от 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 на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението от
концедента за усвояването є.
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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 с концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на 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 за всяка шестмесечна вноска, като
7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното 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 „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на 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 3474 лв. без ДДС, определен на базата на
11 580 тона/шестмесечие добити варовици
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
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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 част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на Община Шумен по ред, определен с концесионния
договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 6000 лв. и дължимия ДДС.
11.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) – еднократна сума от сбора на
дължимите концесионни плащания за всеки отчетен период, за който концесионерът
не докаже плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є.
11.3. За периода след влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до подписването на концесионния
договор – концесионно плащане, изчислено
по реда на т. 10, заедно със законната лихва
върху него до датата на изплащането є. Данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
12. 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, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътища“ – АД, Шумен, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Мътница 2“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4695109,4

9568078,2

2.

4695102,8

9568170,0

3.

4695096,4

9568258,3

4.

4695016,7

9568303,7

5.

4694936,3

9568474,4

6.

4694764,3

9568444,1

7.

4694640,7

9568413,9

8.

4694688,5

9568269,2

9.

4694755,1

9568094,6
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РЕШЕНИЕ № 788
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок 1-5
Деветаки“, разположена на територията на
областите Ловеч, Плевен и Габрово
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 70 от 2008 г.) във връзка с § 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.), Решение № 842 на Министерския
съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 4 от 2009 г.), Решение № 5912 и Решение № 13323 на Върховния
административен съд от 2011 г. и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Моезия Ойл енд
Газ“ – ООД, със седалище гр. Дъблин, Република Ирландия, да извърши за своя сметка
и на свой риск търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-5 Деветаки“,
разположена на територията на областите Ловеч, Плевен и Габрово, с размер 786,74 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 23, съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене
и проучване на нефт и природен газ с право
на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия
и по ред, определени с договора за търсене
и проучване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

3. Правата и задълженията на титуляря
на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и
проучването по това разрешение се уреждат
с договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи,
предложени в конкурсното предложение на
„Моезия Ойл енд Газ“ – ООД, гр. Дъблин, са
задължителни за срока на разрешението, така
както е предвидено в договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ.
5. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Договорът за търсене и проучване да се
сключи съобразно условията на това решение, конкурсните условия и изискванията в
конкурсните книжа и офертата на „Моезия
Ойл енд Газ“ – ООД.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене
на нефт и природен газ се осъществява от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
8. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
9. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните
точки на площ „Блок 1-5 Деветаки“
Географски координати – система WGS 84
1.

43°19'21,346"

24°28'29,611"

2.

43°19'21,086"

24°37'03,443"

3.

43°18'43,657"

24°37'03,817"

4.

43°18'43,740"

24°38'10,547"

5.

43°18'10,282"

24°38'10,547"

6.

43°18'10,458"

24°42'10,901"

7.

43°16'42,107"

24°42'09,414"

8.

43°16'45,721"

24°50'18,312"

9.

43°16'02,384"

24°50'19,842"

10.

43°16'05,444"

24°54'54,670"

11.

43°14'57,361"

24°54'55,577"

12.

43°14'59,284"

24°56'40,888"
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13.

43°12'15,469"

24°56'40,888"

14.

43°02'31,560"

24°56'40,898"

15.

43°02'31,704"

24°44'04,862"

16.

43°02'58,751"

24°44'04,751"

17.

43°06'36,886"

24°44'04,855"

18.

43°06'36,878"

24°35'13,160"

19.

43°12'33,426"

24°35'13,153"

20.

43°12'33,422"

24°30'54,968"

21.

43°15'43,715"

24°30'54,965"

22.

43°15'43,711"

24°28'29,615"

23.

43°19'21,346"

24°28'29,611"
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РЕШЕНИЕ № 789
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок 1-7
Търнак“, разположена на територията на
областите Плевен и Враца
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства във връзка
с § 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.), Решение № 128 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 20 от
2009 г.), Решение № 6726 и Решение № 13088
на Върховния административен съд от 2011 г.
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Моезия Ойл енд
Газ“ – ООД, със седалище гр. Дъблин, Република Ирландия, да извърши за своя сметка
и на свой риск търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-7 Търнак“,
разположена на територията на областите
Плевен и Враца, с размер 253,39 кв. км, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 15, съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене
и проучване на нефт и природен газ с право
на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия
и по ред, определени с договора за търсене
и проучване.
3. Правата и задълженията на титуляря
на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и
проучването по това разрешение се уреждат
с договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.

ВЕСТНИК
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4. Търсещите и проучвателните работи,
предложени в конкурсното предложение на
„Моезия Ойл енд Газ“ – ООД, гр. Дъблин, са
задължителни за срока на разрешението, така
както е предвидено в договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ.
5. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Договорът за търсене и проучване да се
сключи съобразно условията на това решение, конкурсните условия и изискванията в
конкурсните книжа и офертата на „Моезия
Ойл енд Газ“ – ООД.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене на
нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
8. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
9. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните
точки на площ „Блок 1-7 Търнак“
Географски координати – система WGS 84

8833

1.

23°47'54,517"

43°30'58,396"

2.

23°51'54,508"

43°30'58,738"

3.

23°51'54,515"

43°27'58,734"

4.

23°57'42,624"

43°27'58,738"

5.

23°57'42,624"

43°28'30,738"

6.

23°59'56,630"

43°28'30,742"

7.

23°59'56,630"

43°29'01,741"

8.

24°08'11,519"

43°29'01,748"

9.

24°08'11,522"

43°26'40,744"

10.

24°11'58,520"

43°26'40,747"

11.

24°11'58,528"

43°22'58,624"

12.

23°59'54,524"

43°22'58,616"

13.

23°59'54,517"

43°25'58,616"

14.

23°47'54,514"

43°25'58,609"

15.

23°47'54,517"

43°30'58,396"
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РЕШЕНИЕ № 790
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок 1-9
Мизия“, разположена на територията на
област Враца
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства във връзка
с § 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.), Решение № 843 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 11 от
2009 г.), Решение № 5917 и Решение № 14556
на Върховния административен съд от 2011 г.
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Моезия Ойл енд
Газ“ – ООД, със седалище гр. Дъблин, Република Ирландия, да извърши за своя сметка
и на свой риск търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-9 Мизия“,
разположена на територията на област Враца,
с размер 155,95 кв. км, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 15,
съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ с право на
продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и при условия и по ред,
определени с договора за търсене и проучване.
3. Правата и задълженията на титуляря
на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и
проучването по това разрешение се уреждат
с договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи,
предложени в конкурсното предложение на
„Моезия Ойл енд Газ“ – ООД, гр. Дъблин, са
задължителни за срока на разрешението, така
както е предвидено в договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ.
5. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Договорът за търсене и проучване да се
сключи съобразно условията на това решение, конкурсните условия и изискванията в
конкурсните книжа и офертата на „Моезия
Ойл енд Газ“ – ООД.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене на
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нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
8. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
9. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните
точки на площ „Блок 1-9 Мизия“
Географски координати – система WGS 84
1.

43°44'53,174"

23°52'54,728"

2.

43°41'44,614"

24°17'09,503"

3.

43°38'58,657"

24°17'09,503"

4.

43°38'58,758"

24°13'54,505"

5.

43°38'58,754"

24°09'40,504"

6.

43°38'42,256"

24°09'40,504"

7.

43°38'42,256"

24°06'19,753"

8.

43°40'46,754"

24°06'19,750"

9.

43°40'47,449"

23°52'54,732"

10.

43°44'53,174"

23°52'54,728"

11.

43°42'15,289"

24°01'11,424"

12.

43°42'13,817"

24°03'21,802"

13.

43°41'33,367"

24°03'23,882"

14.

43°41'29,990"

24°01'13,667"

15.

43°42'15,289"

24°01'11,424"
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РЕШЕНИЕ № 791
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за издаване на разрешение за търсене и про
учване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площ „Блок 1-10
Ботево“, разположена на територията на
областите Враца и Монтана
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 70 от 2008 г.) във връзка с § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
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ДЪРЖАВЕН

Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.), Решение № 844 на Министерския
съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 11 от 2009 г.), Решение № 6601 и Решение 13911 на Върховния
административен съд от 2011 г. и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Моезия Ойл енд
Газ“ – ООД, със седалище гр. Дъблин, Република Ирландия, да извърши за своя сметка
и на свой риск търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-10 Ботево“,
разположена на територията на областите
Враца и Монтана, с размер 280,58 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 6, съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ с право на
продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и при условия и по ред,
определени с договора за търсене и проучване.
3. Правата и задълженията на титуляря
на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и
проучването по това разрешение се уреждат
с договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи,
предложени в конкурсното предложение на
„Моезия Ойл енд Газ“ – ООД, Дъблин, са
задължителни за срока на разрешението, така
както е предвидено в договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ.
5. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Договорът за търсене и проучване да се
сключи съобразно условията на това решение, конкурсните условия и изискванията в
конкурсните книжа и офертата на „Моезия
Ойл енд Газ“ – ООД.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене на
нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
8. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
9. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните
точки на площ „Блок 1-10 Ботево“
Географски координати – система WGS 84
1.

43°42'43,92"

23°24'15,84"

2.

43°42'43,92"

23°40'54,48"

3.

43°35'58,92"

23°40'54,48"

4.

43°35'58,56"

23°29'12,12"

5.

43°35'58,20"

23°24'15,84"

6.

43°42'43,92"

23°24'15,84"

8835

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Република Ирак за сътрудни
чество в областта на отбраната
(Утвърден с Решение № 562 от 5 юли 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 14 септември 2012 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Република Ирак, наричани по долу „Страни“,
Като отчитат необходимостта да дадат своя
принос за укрепване на мира и стабилността
в света,
Желаейки да развиват по-нататък отношенията между страните си и да допринесат за
по-близки двустранни отношения,
Изразяват своя стремеж към взаимноизгодно сътрудничество, основаващо се на взаимно
уважение и доверие,
се споразумяха за следното:
Член 1
Цел и принципи на сътрудничество
1. Целта на този Меморандум е да изгради
основните принципи и процедури за сътрудничество в областта на отбраната от взаимен
за двете страни интерес.
2. Страните си сътрудничат на основата на
принципите на равенството и взаимната полза.
3. Сътрудничеството съгласно този Меморандум ще бъде осъществявано в съответствие
с нормите на националното законодателство
на Страните и международното право.

БРОЙ 75
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Член 2
Области на сътрудничество

Член 7
Изменение

1. Страните осъществяват сътрудничество в
следните области:
а) политика за сигурност и отбрана;
б) военна подготовка и образование;
в) борба с тероризма;
г) хуманитарни операции;
д) други области от взаимен интерес.
2. За изпълнение на клаузите на този Меморандум в съответните области на сътрудничество, в случай на необходимост, могат да
бъдат подписвани Протоколи от оторизирани
от Страните лица.

Страните могат да предлагат изменения към
този Меморандум при взаимно писмено съгласие. Измененията към Меморандума влизат в
сила съгласно чл. 8, пар. 1 на този Меморандум.

Член 3
Форми на сътрудничество
1. Страните осъществяват сътрудничество в
следните форми:
а) официални посещения и работни срещи;
б) участие в програми за подготовка и
обучение;
в) участие в учения;
г) участие в конференции, симпозиуми и
семинари;
д) обмяна на информация, документи и
научни проекти от взаимен интерес.
2. В съответствие с този Меморандум
Страните могат да установят други форми на
сътрудничество, регламентирани в отделни
Протоколи, сключени съгласно чл. 2, пар. 2
по-горе.
Член 4
Защита на информацията
1. Страните се задължават да защитават
придобитата или обменена в процеса на сътрудничеството информация в съответствие с
националните им законодателства и международните договори между държавите им, които
са в сила.
2. Страните се задължават да не използват
информацията, получена или обменена в процеса на сътрудничеството, срещу интересите
на която и да е от Страните.
3. Страните се задължават да не предоставят
на трета страна придобитата или обменена в
процеса на това сътрудничество информация
без писменото съгласие на Страната, предоставила информацията.
Член 5
Финансови въпроси
Всяка Страна поема разходите си, свързани
с изпълнението на дейностите, съгласно този
Меморандум освен в случаите, в които бъде
договорено друго, като всеки отделен случай
се договаря самостоятелно.
Член 6
Спорове
Всички спорове, които възникнат при тълкуването или изпълнението на този Меморандум, се решават чрез консултации и преговори
между Страните.

Член 8
Заключителни разпоредби
1. Този Меморандум влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с
които двете Страни взаимно се информират
за приключване на вътрешните процедури по
влизането му в сила.
2. Този Меморандум се сключва за срок
5 години с автоматично продължение на действието му за всеки следващ петгодишен период.
3. Действието на този Меморандум може
да бъде прекратено от всяка от Страните след
писмено уведомяване на другата Страна, представено шест месеца преди датата на прекратяване.
4. На основата на този Меморандум и специфичните нужди до 1 декември на предходната
година Страните могат да договорят дейности
за следващата година.
Подписано в София на 8 Раджаб (1433 по
Хиджра), съответстващо на 29 май 2012 г., в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на aрабски, български и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия при тълкуването английският език е меродавен.
За Министерството
За Министерството
на отбраната на
на отбраната
Република България:
на Република Ирак:
Аню Ангелов,
Д-р Саадун
министър на отбраната
Ал Дулайми,	 
министър
на отбраната
8827

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Република Молдова
за прилагане на Споразумението между Ев
ропейската общност и Република Молдова
за обратното приемане на пребиваващи без
разрешение лица
(Утвърден с Решение № 19 от 13 януари 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 11 септември 2012 г.)
Страните по Протокола,
правителството на Република България и
правителството на Република Молдова,
желаейки да улеснят прилагането на Споразумението между Европейската общност и
Република Молдова за обратното приемане на
незаконно пребиваващи без разрешение лица,

С Т Р. 4 6

ДЪРЖАВЕН

подписано в Брюксел на 10 октомври 2007 г.
(наричано по-нататък „Споразумението за обратно приемане“),
в съответствие с разпоредбите на член 19 от
него
се споразумяха за следното:
Член 1
Определяне на компетентни органи
Съгласно член 1, буква „л“ и член 19, параграф 1, буква „а“ от Споразумението за обрат
но приемане Страните са посочили следните
компетентни органи за неговото изпълнение:
а) Приемане, подаване и обработване на
заявленията за обратно приемане:
– За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
Република България
София 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
Тел:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
E-mail:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Република Молдова:
Министерство на вътрешните работи
Бюро за миграция и убежище
Адрес:
Република Молдова, Кишинеу
бул. Стефан чел Маре 124
Тел./факс: +373 22 272487
Тел./факс: +373 22 272203
E-mail:
migrare@migrare.gov.md
б) Приемане, подаване и обработване на
заявленията за транзитно преминаване:
– За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
Република България
София 1202
Бул. Княгиня Мария-Луиза 46
Тел:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
E-mail:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Република Молдова:
Министерство на вътрешните работи
Бюро за миграция и убежище
Адрес:
Република Молдова, Кишинеу
бул. Стефан чел Маре 124
Тел./факс: +373 22 272487
Тел./факс: +373 22 272203
E-mail:
migrare@migrare.gov.md
Член 2
Гранични контролно-пропускателни пунктове
Съгласно член 19, параграф 1 от Споразумението за обратно приемане обратното
приемане или транзитното преминаване се
извършват на следните гранични контролнопропускателни пунктове:
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– За Република България:
Аерогара София
– За Република Молдова:
Международно летище Кишинев.
Член 3
Език за комуникация
Страните използват английски език при
процедурите, провеждани в съответствие със
Споразумението за обратно приемане и този
Протокол.
Член 4
Доказване на гражданство
Съгласно член 8, параграф 1 и член 19,
параграф 1, буква „д“ компетентният орган
на запитващата държава може да отправи
писмено запитване към компетентния орган
на запитаната държава относно издаването
на документ, доказващ националната принадлежност на въпросното лице.
Член 5
Трансфер на лицето, подлежащо на обратно
приемане
(1) Трансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, се осъществява във време и на място, договорени в писмена форма
между компетентните органи на Страните.
(2) Ако срокът на трансфера е удължен
поради някаква законова или практическа
пречка, компетентният орган на запитващата
държава незабавно уведомява компетентния
орган на запитаната държава за възникналите
пречки и посочва очакваното време и място
на трансфер.
(3) Трансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, се документира в протокол.
Член 6
Изисквания за сигурност – определяне на
начина за транспортиране на лицето, подле
жащо на обратно приемане
(1) Транспортирането на г ра ж дани на
Страните, граждани на трети страни и лица
без гражданство, които трябва да напуснат
територията на една от Страните и които се
връщат на територията на другата Страна,
като правило се осъществява по въздух. От
съображения за сигурност връщането може
да бъде под конвой от една от Страните.
(2) Полицейският конвой се предоставя
от полицейските служители на тази Страна,
чийто национален превозвач се използва.
(3) В случай на транзитно преминаване по
земя на граждани на трети страни и лица без
гражданство запитващата Страна осигурява
необходимия служебен конвой до държавната
граница на запитаната Страна. По-нататъшният конвой през територията на запитаната
Страна се поема от компетентните органи на
запитаната Страна.
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(4) Запитаната Страна може да постави
условия за даването на своето съгласие за
транзит в зависимост от конвоя за охрана.
Запитаната Страна предоставя на запитващата
Страна относимата информация за конвоя
за охрана.
Член 7
Условия за трансфер под конвой
Съгласно член 19, параграф 1, буква „в“
от Споразу мението за обратно приемане
Страните се споразумяват относно следните
условия, свързани с трансфера или транзитното преминаване под конвой на тяхна
територия:
– конвоят е отговорен за придружаването
на лицето, което подлежи на обратно приемане,
и неговото/нейното предаване на представител на компетентния орган на държавата на
дестинация;
– конвоят изпълнява своите задължения
невъоръжен и в цивилно облекло; той или
тя трябва да носят документи, доказващи, че
обратното приемане или транзитното преминаване са одобрени и той или тя трябва
да могат по всяко време да докажат своята
самоличност;
– запитаната Страна осигурява същата
защита и помощ на конвоя по време на упражняването на неговите или нейните задължения като тези, осигурявани на собствените
є служители при изпълнение на служебните
им задължения;
– конвоят във всички случаи се подчинява
на законодателството на запитаната Страна;
правомощията на конвоя по време на ескортиране на лице, подлежащо на обратно приемане, или по време на транзит са ограничени
до самоотбрана; при отсъствие на служители
на запитаната държава, оправомощени да
осъществят необходимите действия или за
подкрепа на тези служители в ситуация на
непосредствена и сериозна опасност, конвоят
може да предприеме разумни и съответстващи
мерки за предотвратяване бягството, самонараняването или нараняването на трети лица
или повреждането на собственост от страна
на лицето, подлежащо на обратно приемане;
– конвоят е отговорен за носенето на
документа за пътуване и други изисквани
удостоверения или лични данни за лицето, подлежащо на обратно приемане, и за
предаването им на представител на компетентния орган на държавата на дестинация;
конвоят не може да напуска договореното
място на трансфера, преди трансферът на
лицето, подлежащо на обратно приемане,
да е завършил;
– компетентните органи на запитващата
Страна гарантират, че конвоят притежава
входни визи за държавата/държавите на транзит и на дестинация, ако такива се изискват.
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Член 8
Условия и съдействие при транзитно пре
минаване
(1) Съгласно член 13 и член 14 от Споразумението за обратно приемане Страните
постигат съгласие относно следните практически условия за операции за транзитно
преминаване:
– заявление за транзитно преминаване (в
съответствие с приложение 6 от Споразумението за обратно приемане) трябва да бъде
подадено по факс или в електронна форма
до компетентния орган на запитаната Страна най-малко четири календарни дни преди
планираното транзитно преминаване;
– компетентният орган на запитаната
Страна трябва да отговори по факс или в
електронен формат в рамките на четири календарни дни от получаването на заявлението
за транзитно преминаване, за да информира
дали е съгласен за такова транзитно преминаване и планираното време, определения
граничен контролно-пропускателен пункт,
вида на транспорта и използването на конвой;
– ако запи т ващата Ст рана смет не за
необходимо да потърси съдействие от компетентните органи на запитаната Страна за
конкретна транзитна операция, това трябва
да бъде посочено във формуляра на заявление за транзитно преминаване (приложение
6 от Споразумението за обратно приемане); в
отговор на такова заявление за транзитно преминаване компетентният орган на запитаната
Страна трябва да информира за възможността
да осигури такова съдействие;
– в случай че лицето, подлежащо на обрат
но приемане, се транспортира по въздух и се
конвоира, компетентният орган на запитаната
държава организира охраната и приемането
на своя територия на лицето, подлежащо на
обратно приемане, и доколкото е възможно,
тази Страна оказва съдействие.
(2) Запитващата Страна поема задължението да приеме без забавяне лицето, подлежащо
на обратно приемане, в съответствие с член
13, параграф 4 от Споразумението за обратно
приемане, когато:
– съгласието за транзитно преминаване
е отказано или оттеглено в съответствие с
член 13, параграф 3 от Споразумението за
обратно приемане;
– лицето, подлежащо на обратно приемане, е влязло нелегално на територията на
запитаната Страна по време на транзитно
преминаване;
– предаването на лицето, подлежащо на
обратно приемане, в друга държава на транзит
или на дестинация е неуспешно; или
– транзитното преминаване не е възможно
поради други причини.
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Член 9
Кандидатстване за транзитно преминаване
за граждани на трети страни и лица без
гражданство

(4) В сл у ча й на о т ри цат елен о т г овор
компетентният орган на запитаната Страна
трябва да посочи причините за своя отказ за
обратно приемане.

(1) Компетентният орган на запитващата
Страна се обръща към компетентния орган
на запитаната Страна чрез предоставяне на
молба за транзитно преминаване на граждани
на трети страни и лица без гражданство през
територията на запитаната Страна.
(2) Молбата за транзитно преминаване
трябва да съдържа в допълнение към личните
данни гаранция, че лицето ще бъде допуснато
от държавата на крайна дестинация.
(3) Компетентният орган на запитаната
Страна трябва да отговори писмено на молбата
в рамките на пет календарни дни.
(4) В случай на отрицателен отговор компетентният орган на запитаната Страна трябва
да посочи причини за отказа си за транзитно
преминаване.
(5) Ако запитващата Страна не е уточнила в
приложение към споразумението точната дата,
място, ГКПП и други впоследствие определени съответни данни, тя трябва да предостави
известие за транзитно преминаване.

Член 13
Издаване на временни пътни документи (виза
или Lasses-passer) при необходимост

Член 10
Защита на данните
Защитата на лични данни, обработвани
и обменяни по силата на този Протокол, се
осъществява в съответствие с разпоредбите
на член 16 от Споразумението.
Член 11
Разходи
Разходите за транспорт, свързани с транзитното преминаване, се изплащат в евро
от запитващата Страна съгласно член 15 от
Споразумението за обратно приемане.
Член 12
Процедура и възможни особености при отговор
на молба за обратно приемане
(1) Запитващата Страна трябва да използва стандартен формуляр за молба за обратно
приемане, добавена като приложение 5 към
Споразумението за обратно приемане. Компетентният орган на запитаната Страна трябва
да предостави отговор на молбата за обратно
приемане до запитващата Страна писмено, както
е посочено в приложение 1 към този Протокол.
(2) Ако е необходимо, когато се приема
обратно гражданин на една от Страните, за
обратното приемане на неговите/нейните
малолетни и непълнолетни деца заедно с
техния родител на територията на запитаната Страна, отговорът на молбата за обратно
приемане трябва да съдържа забележка, че
на всяко от децата ще бъде издаден отделен
документ за пътуване.
(3) Сроковете за отговор на молбата за
обратно приемане са определени в Споразумението за обратно приемане.

Когато съгласието за обратно приемане
е предоставено, компетентният орган на запитващата Страна подава до посолство или
консулство на запитаната Страна положителния отговор на молбата за обратно приемане
или самата молба за обратно приемане, ако
отговорът не може да бъде даден в предвидения срок, с цел издаването на виза или
пътен документ, ако е необходимо, съгласно
Споразумението за обратно приемане.
Член 14
Процедура в случай на обратно приемане
погрешка
(1) В случай на обратно приемане погрешка
запитващата Страна приема обратно лицето, върнато обратно от запитаната Страна,
в срока и съгласно условията на член 12 от
Споразумението за обратно приемане.
(2) Запитващата Страна приема обратно
всяко лице, върнато от запитаната Страна,
ако в рамките на тримесечен период след
трансфера на въпросното лице се установи,
че изискванията, заложени в Споразумението
за обратно приемане, не са налице.
(3) В тези случаи процедурните разпоредби на Споразумението за обратно приемане
се прилагат mutatis mutandis и се предоставя
цялата налична информация, свързана с истинската самоличност и гражданството на
лицето, което се приема обратно.
(4) При обратно приемане погрешка както е посочено в член 12 от Споразумението,
запитващата Страна е отговорна за възстановяването на всички разходи, свързани с
обратното приемане и обратното изпращане
на въпросното лице, разходите за които са
били покрити от запитаната Страна.
Член 15
Експертни срещи
Компетентните органи на двете Страни
организират необходимите експертни срещи,
особено по отношение на изпълнението на
Споразумението за обратно приемане и на
този Протокол. Времето и мястото на тези
консултации се решават по взаимно съгласие.
Член 16
Формуляри
(1) Формулярите, които се използват за
заявления за обратно приемане и заявления
за транзитно преминаване, съответстват на
приложения 1, 2, 3 и 4 към този Протокол
за прилагане.
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(2) Всеки от формулярите, посочени в ал. 1,
се попълва на английски език.
Член 17
Уведомяване
(1) Страните се уведомяват взаимно за
промени относно данните за контакт на компетентните органи по член 1 и граничните
контролно-пропускателни пунктове по член 2.
(2) Страните се уведомяват взаимно за датата и начина за осъществяване на обратното
приемане, както и срока за това уведомяване.
(3) Уведомленията по ал. 2 на този член се
съобщават на компетентния орган на запитаната Страна поне два работни дни, преди да
се осъществи обратното приемане.
(4) Въз основа на положителния отговор
на молбата за обратно приемане относно
гражданин на запитаната Страна, след който
е издаден съответният пътен документ (Lassespasser), компетентният орган на запитващата
Страна уведомява компетентния орган на
запитаната Страна за датата и начина на
обратното приемане.
(5) Въз основа на положителния отговор
на молбата за обратно приемане относно
гражданин на трета държава или лице без
гражданство компетентният орган на запитващата Страна уведомява компетентния орган
на запитаната Страна за датата и начина на
обратното приемане.
Член 18
Връзки с други договори
Този Протокол за прилагане не нарушава
правата и задълженията на Страните, произтичащи от други международни договори.
Член 19
Решаване на спорове
(1) Всички спорове, които могат да възникнат
във връзка с тълкуването и/или прилагането на
този Протокол за прилагане, се уреждат чрез
консултации между компетентните органи на
Договарящите страни в рамките на Съвместния
комитет за обратно приемане.
(2) Ако споровете не могат да бъдат решени
по реда на ал. 1 на този член, те се решават
от Страните по дипломатически път.
Член 20
Влизане в сила, прекратяване и изменения
(1) Този Протокол за прилагане се сключва
за неопределен срок от време и влиза в сила
в деня след известяването на Съвместния
комитет за обратно приемане съгласно член
19, параграф 2 от Споразумението за обратно
приемане.
(2) Страната, която получи последното
писмено уведомление за приключването на
вътрешноправните процедури, необходими
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за влизането в сила на този Протокол за
прилагане, уведомява Съвместния комитет
за обратно приемане.
(3) Този Протокол за прилагане спира да
се прилага едновременно със Споразумението
за обратно приемане.
(4) Всяка Страна може да прекрати този
Протокол за прилагане, уведомявайки по дипломатически път другата Страна и Съвместния комитет. В такъв случай този Протокол
за прилагане престава да се прилага шест
месеца след датата на уведомление.
(5) Страните могат да изменят този Протокол за прилагане по взаимно съгласие.
Измененията стават неразделна част от този
Протокол за прилагане и влизат в сила по
реда, предвиден в ал. 1 на този член.
(6) Страните уведомяват Съвместния комитет за обратно приемане относно влизането в сила, прекратяването и измененията
на този Протокол за прилагане и относно
други въпроси, свързани с изпълнението на
Споразумението за обратно приемане.
(7) Приложенията към този Протокол за
прилагане са неразделна част от него.
Сключен в Правец на 16 ноември 2011 г.
в два оригинални екземпляра на български,
молдовски и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай
на различия в тълкуването на този Протокол за прилагане предимство има текстът на
английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
министър на
вътрешните работи

За правителството на
Република Молдова:
Алексей Ройбу,
министър на
вътрешните работи

Приложение 1
Отговор на заявление за:
– обратно приемане на граждани на Страните
– обратно приемане на граждани на трети
страни и на лица без гражданство
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Страна)
Телефон ___________________
Факс ______________________
№ на документа _ __________
Дата ______________________ 		
До
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Страна)
– За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“

С Т Р. 5 0
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Адрес:

Република България, София 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
E-mail:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Република Молдова:
Министерство на вътрешните работи
Бюро за миграция и убежище
Адрес:
Република Молдова, Кишинеу
бул. Стефан чел Маре 124
Тел./факс: +373 22 272487
Тел./факс: +373 22 272203
E-mail:
migrare@migrare.gov.md
А) В случай на положителен отговор:
Относно: Ваша молба за обратно приемане,
номер _ _ _ _ _ _ , от _ _ _ _ _20_ _ _
1. Във връзка с молбата Ви за обратно приемане на
__________________________________________ ,
(име и фамилия)
роден на ___________ в ___________________ ,
(дата на
(място на раждане –
раждане)
населено място и
		
община)
бихме искали да Ви уведомим, че посоченото
лице ще бъде прието на основание:
– 	 член _ _ _ _ от Споразумението – Обратно
приемане на собствени граждани (на Страните)
– 	 член _ _ _ _ от Споразумението – Обратно
приемане на граждани на трети страни и на лица
без гражданство.
За целта на лицето се издава документ за
пътуване/виза (ако е необходимо).
2. На посочените по-долу малолетни и непълнолетни деца ще бъдат издадени отделни
документи за пътуване/визи (ако е необходимо),
а именно:
Име
Роднинска
Дата и
и фамилия
връзка
място на
			
раждане
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3. За издаване на документа за пътуване/
визата Ви молим да се обръщате към:
____________________________________________
(наименование на дипломатическото представителство или консулската служба на запитаната Страна)
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитаната Страна)
Б) В случай на отрицателен отговор:
Относно: Ваша молба за обратно приемане,
номер _ _ _ _ _ _ , от _ _ _ _ _20_ _ _
1. Във връзка с молбата Ви за обратно приемане на
____________________________________________
(име и фамилия)
бихме искали да Ви уведомим, че посоченото
лице няма да бъде прието.
Причина:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(информация, потвърж даваща, че не е налице
задължение за обратно приемане съгласно
член .... или .... от Споразумението)
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2. Според информацията, с която разполага
този орган, лицето е гражданин на __________
__________________________________________
(националност на лицето, ако такава информация
е налична)
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитаната Страна)

Приложение 2

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Страна)
Телефон ___________________
Факс ______________________
№ на документа _ __________
Дата ______________________ 		
До
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Страна)
– За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
Република България, София 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
E-mail:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Република Молдова:
Министерство на вътрешните работи
Бюро за миграция и убежище
Адрес:
Република Молдова, Кишинеу
бул. Стефан чел Маре 124
Тел./факс: +373 22 272487
Тел./факс: +373 22 272203
E-mail:
migrare@migrare.gov.md
Относно: Уведомление № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ за
обратно приемане под конвой.
Би х м е и с к а л и д а Ви у в ед о м и м , ч е н а
........................... (ден, месец, година) от летище
...................., с полет № ......................, час на заминаване ............................ и пристигане на летище
..................... в ....... ч. ще бъде върнато следното
лице (лица), информация за което (които) е
представена по-долу:
I
№

1.
2.
3.

Име и
фамилия

Дата и
място
на раждане

Номер и дата на
отговор на молба, вид, номер и
дата на издаване
на документ за
пътуване

БРОЙ 75
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ДЪРЖАВЕН
Име и
фамилия

Дата и
място
на раждане

Номер и дата на
отговор на молба, вид, номер и
дата на издаване
на документ за
пътуване

4.
5.
6.

– Запитващата Страна при необходимост
предоставя медицинска помощ за лице (лица)
№ …….
– Запитаната Страна при необходимост предоставя медицинска помощ за лице (лица) № ……
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитващата Страна)

Отговор на молба за извършване на операции
по транзитно преминаване на граждани на
трети страни и лица без гражданство

8.
9.
10.
II
Информация за лица, нуждаещи се от чужда
помощ, грижи или обслужване поради болест
или старост
Име и фамилия

Причина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III
Информация за лица, за които е необходим
конвой по съображения за сигурност на борда
на самолет
№

С Т Р. 5 1
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7.

№

ВЕСТНИК

Име и фамилия

Причина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
– Запитващата Страна осигурява служебен
конвой.
– Запитаната Страна осигурява служебен
конвой. Съгласно анализа на риска, извършен
от запитващата Страна, е необходимо компетентният орган на запитаната Страна да осигури
_ _ _ _ _ _ _ _ конвоиращ служител (конвоиращи
служители).

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Страна)
Телефон ___________________
Факс _____________________
№ на документа _ _________
Дата _____________________
До
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган
на запитващата Страна)
– За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
Република България, София 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
E-mail:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Република Молдова:
Министерство на вътрешните работи
Бюро за миграция и убежище
Адрес:
Република Молдова, Кишинеу
бул. Стефан чел Маре 124
Тел./факс: +373 22 272487
Тел./факс: +373 22 272203
E-mail:
migrare@migrare.gov.md
Относно:
Ваша молба за транзитно преминаване от _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ _ _
№ на документа: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Операцията по транзитно преминаване е:
– разрешена;
– отказана по следната причина: _________
____________________________________________
____________________________________________
Предаването на служебния конвой може да
се осъществи на граничния контролно-пропускателен пункт/летище _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _
(брой на конвоиращите служители/медицински
персонал) на _ _ _ _ _ _ _ _ _ в _ _ _ _ ч.
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитаната Страна)
Медицински ескорт
ДА
НЕ
___________________
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Брой на придружаващите лица, ако се предвиждат: ____________________________________
Забележки: ______________________________
____________________________________________
____________________________________________
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитаната Страна)
С настоящото потвърждаваме, че е получено
уведомление за връщането на следното подлежащо на обратно приемане лице (лица):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитаната Страна)

Приложение 4
Уведомление за транзитно преминаване на граж
дани на трети страни и лица без гражданство
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Страна)
Телефон ___________________
Факс _____________________
№ на документа _ _________
Дата _____________________
До
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Страна)
– За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
Република България, София 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
E-mail:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Република Молдова:
Министерство на вътрешните работи
Бюро за миграция и убежище
Адрес:
Република Молдова, Кишинеу
бул. Стефан чел Маре 124
Тел./факс: +373 22 272487
Тел./факс: +373 22 272203
E-mail:
migrare@migrare.gov.md
Най-учтиво Ви молим да разрешите транзитно преминаване на посоченото лице (лица), за
което (които) са гарантирани по-нататъшното
преминаване през възможни други държави и
влизането в държавата, която е крайна цел на
пътуването.
На запитващата Страна не са известни причини за разрешаване на транзитни операции
съгласно член _ _ _ _, параграф _ _ _ от Споразумението.
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Транзитно преминаване по въздух
Би х м е и с к а л и д а Ви у в ед о м и м , ч е н а
_______________ (ден, месец, година) от летище
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, час на заминаване _ _ _ _ _ _ _,
с транзитно кацане на летище _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в
____ ч. и по-нататъшно пътуване към _________,
полет № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в _ _ _ _ _ ч. ще бъде върнато следното лице (лица), за което (които) е
представена информация по-долу:
№

Фамилия

Име

Дата
и
място
на
раждане

Националност,
вид и номер на
документа за пътуване

1.
2.
3.
4.
5.
Служебен конвой:
Медицински ескорт:
– се изисква;	 – се изисква;
– не се изисква.	 – не се изисква.
Причина, ако следва да бъде изложена: ___
____________________________________________
____________________________________________
Необходими ят слу жебен конвой ще бъде
осигурен от: ________________________________
Необходимият медицински ескорт ще бъде
осигурен от: ________________________________
Транзитно преминаване по суша
Служебен конвой не се изисква.
Медицински ескорт не се изисква.
Най-учтиво Ви молим да поемете транзитното
преминаване на следното лице (лица) в посока
_ _ _ _ _ _ _ на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ден, месец,
година) в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ч. на граничен контролно-пропускателен пункт_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Въз основа на наличната информация относно необходимите мерки за защита и сигурност
отправяме молба за:
– о с и г у р я в а не н а с л у же б ен кон в ой о т
_ _ _ _ _ _ _ _ _ упълномощено лице (лица);
– осиг у ряване на медицинск и ескорт от
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
№

Фамилия

Име

Дата и
място на
раждане

Националност,
вид и номер на
документа за
пътуване

1.
2.
3.
4.
5.
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния орган
на запитващата Страна)
8781
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Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Iз-381 от 2009 г. за реда за
обработка на лични данни в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 23 от
2009 г.; изм., бр. 39 от 2009 г. и бр. 11 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

§ 1. Създават се чл. 8а и 8б със следната
редакция:
„Чл. 8а. (1) В случаите на чл. 7, ал. 1, т. 1
актуализацията се извършва въз основа на
издадено от министъра на вътрешните работи
решение.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 или 3
актуализацията се извършва въз основа на
писмена заповед, издадена от длъжностното
лице, управляващо съответния информационен фонд.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа
на мотивирано предложение от обработващия
лични данни.
Чл. 8б. Редът по чл. 8а, ал. 1 се прилага
единствено в случаите на подадено заявление
от физическо лице по реда на ЗЗЛД.“
§ 2. В чл. 9, т. 6 думата „съхранение“ се
заменя с „обработване“.
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В случаите на чл. 9, т. 5 заличаването се извършва въз основа на издадено
от министъра на вътрешните работи решение.
(2) В случаите по чл. 9, т. 1 – 4, 6 и 7 заличаването се извършва въз основа на писмена
заповед, издадена от длъжностното лице, управляващо съответния информационен фонд.
(3) В случаите на чл. 9, т. 4, 6 и 7 заповедта
по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано
предложение от обработващия лични данни.
(4) В заповедта по ал. 2 се посочват основанието за заличаване и конкретните лични
данни за лицето, групите или категориите
лични данни, които подлежат на заличаване.“
§ 4. Член 33 се отменя.
§ 5. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лични данни, обработвани в МВР, се
предоставят в съответствие с националното
законодателство и международните договори,
по които Република България е страна.“
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби в § 7 думите „Генералния комисар“
се заменят с „главния секретар“.
Министър:
Цветан Цветанов

Наредба за изменение на Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (ДВ,
бр. 40 от 2009 г.)
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§ 1. В приложение № 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 3.2.13.2 се изменя така:
„3.2.13.2. Мощност в шест точки на измерване (Оптическата плътност на отделените от
двигателя отработили газове се измерва на
двигател, работещ с пълно натоварване при
установен режим. Извършват се шест измервания при честота на въртене на двигателя,
която е равномерно разпределена в диапазона
между честотата, съответстваща на максималната мощност, и по-голямата от следните
две стойности за честотата на въртене на
двигателя: 45 % от честотата на въртене на
двигателя, съответстваща на максималната
мощност, или 1000 min – 1. Крайните точки
на измерване съответстват на границите на
определения по-горе диапазон.)“
2. В графа „Забележки“ в забележка (о)
думите „Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на емисии на въглероден двуокис
и разхода на гориво (ДВ, бр. 1 от 2004 г.) (Директива 80/1268/ЕИО (ОВ L 375, 31.12.1980 г.,
с т р. 36)“ се замен я т с „Регламен т (ЕО)
№ 715/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение
на моторни превозни средства по отношение
на емисиите от леки превозни средства за
превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро
6) и за достъпа до информация за ремонт и
техническо обслужване на превозни средства
(OB L 171, 29.06.2007 г.)“.
§ 2. В приложение № 7 в Допълнение
„Списък на регулаторните актове, на които
съответства типът на превозното средство, към
образеца на Сертификат за ЕО одобряване на
тип превозно средство“ се правят следните
изменения:
1. Ред 2 от таблицата се заличава.
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2. Ред 2а от таблицата се изменя така:

„
2. Емисии/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

“
3. Ред 11 от таблицата се заличава.
4. Ред 39 от таблицата се заличава.
§ 3. В приложение № 10 се правят следните изменения:
1. В част 1 „Списък на регулаторните актове за ЕО одобряване типа на превозните средства,
произвеждани в неограничени серии“:
а) ред 2 от таблицата се заличава;
б) ред 2а от таблицата се изменя така:
„

2.

Емисии/достъп до
информация

Регламент (ЕО)
№ 715/2007

X
(9)

X
(9)

X
(9)

X
(9)

“
в) ред 11 от таблицата се заличава;
г) ред 39 от таблицата се заличава;
д) забележка 8 се изменя така:
„(8) Само за превозни средства от категория N1, клас I, с референтна маса (RW) ≤ 1305 kg“;
е) в Допълнение № 1 „Списък на регулаторните актове за одобряване на типа на превозни
средства от категория М1, произвеждани в малка серия съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 (чл. 22 от
Директива 2007/46/ЕО)“:
аа) ред 2 от таблицата се заличава;
бб) ред 2а от таблицата се изменя така:
„

2.

„
2.

Емисии/достъп до информация

Регламент (ЕО)
№ 715/2007

L 171, 29.6.2007 г.,
стр. 1

А

вв) ред 11 от таблицата се заличава;
гг) ред 39 от таблицата се заличава;
ж) в допълнение № 3:
аа) ред 2 от таблицата се заличава;
бб) ред 2а от таблицата се изменя така:
Регламент
(ЕО)
№ 715/2007
Емисии/достъп до
информация

“

Емисии от изхода на шумозаглушителя:
M1, М2,
1. Граничните стойности да съответстват на описаните в таблица І към при- N1, N2
ложение І на Регламент (EО) № 715/2007.
Не е задължително моторното превозно средство да е изминало 3000 km
съгласно изискванията на т. 3.1.1 от приложение IV към Правило № 83 на
ИКЕ – ООН.
2. Когато може да се докаже, че моторното превозно средство отговаря
като подходящо на калифорнийските регламенти (Съединени американски
щати), описани в т. 2 от приложение І към Регламент (EО) № 715/2007, се
приема, че то отговаря на т. 1:
Емисии от изпарение на горивото:
Моторните превозни средства с бензинови двигатели трябва да са оборудвани със система за контрол на емисиите от изпарение на горивото.
Емисии от картера на двигателя:
Изисква се наличие на устройство за рециркулация на картерните газове.
Система за бордова диагностика (OBD):
Моторното превозно средство трябва да е оборудвано със система за бордова
диагностика.
Коефициент на поглъщане на светлината:
Маркировката за стойността на коригирания коефициент на поглъщане на
светлината трябва да е видима, ясна и поставена на достъпно място.
Не е задължително моторното превозно средство да е изминало 3000 km
съгласно препоръката в т. 3.1.1 от приложение IV към Правило № 83 на
ИКЕ – ООН.
Емисиите на въглероден диоксид и разходът на гориво трябва да са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007. Когато няма информация за емисиите от шумозаглушителя на въглероден диоксид, те могат да
се изчисляват по формулите, посочени в забележка (b).
Достъп до информация:
Не се изисква наличие на условия за достъп до информация.

“
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вв) ред 11 от таблицата се заличава;
гг) ред 39 от таблицата се заличава.
2. В част 2 „Списък на правилата на ИКЕ – ООН, признати за алтернативни (равностойни
или еквивалентни) на съответните регулаторни актове, посочени в част 1“:
а) на ред 2 от таблицата думите „Наредба № 73 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (емисии)“
и „Наредба № 73 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (сменяеми каталитични конвертори)“
се заменят съответно с „Емисии“ и „Сменяеми каталитични конвертори“;
б) на ред 11 от таблицата думите „Наредба № 66 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове
(димност)“ се заменят с „Димност“;
в) на ред 39 от таблицата думите „Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво
(емисии на СО 2/разход на гориво)“ се заменят с „Емисии на СО 2/разход на гориво“.
§ 4. В приложение № 11 се правят следните изменения:
1. В част 1 „Къмпинг – автомобили (моторни каравани), линейки и катафалки“:
а) ред 2 от таблицата се заличава;
б) ред 2а от таблицата се изменя така:
„

2.

Емисии/достъп
до информация

Регламент
№ 715/2007

ЕО

Q

G + Q

G + Q

“

в) ред 11 от таблицата се заличава;
г) ред 39 от таблицата се заличава.
2. В част 2 „Бронирани превозни средства“:
а) ред 2 от таблицата се заличава;
б) ред 2а от таблицата се изменя така:

„
2.

Емисии/достъп до
информация

Регламент (ЕО)
№ 715/2007

А

А

А

А
“

в) ред 11 от таблицата се заличава;
г) ред 39 от таблицата се заличава.
3. В част 3 „Превозни средства, достъпни за инвалидни колички“:
а) ред 2 от таблицата се заличава;
б) ред 2а от таблицата се изменя така:

„
2.

Емисии/достъп до информация

Регламен т
№ 715/2007

( Е О) G + W1

“
в) ред 11 от таблицата се заличава;
г) ред 39 от таблицата се заличава.
4. В част 4 „Други превозни средства със специално предназначение (включително къмпинг
ремаркета)“:
а) ред 2 от таблицата се заличава;
б) ред 2а от таблицата се изменя така:
„

2.

„

Емисии/достъп до
информация

Регламент (ЕО)
№ 715/2007

Q

Q

Q

“

в) ред 11 от таблицата се заличава.
5. В част 5 „Автокранове“:
а) ред 2 от таблицата се заличава;
б) ред 2а от таблицата се изменя така:
2.

Емисии/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

N/A

“
в) ред 11 от таблицата се заличава.
6. Значението на буква Z се изменя така: „Само за превозни средства от категория N1, клас I,
с референтна маса (RW) ≤ 1305 kg.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Наредба № 66 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства с
дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове (обн., ДВ, бр. 88 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г.) се отменя.
§ 6. В Наредба № 67 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на
резервоарите за течно гориво и на задната
нискоразположена защита и за одобряване
типа на задна нискоразположена защита (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2006 г. и бр. 24 от 2007 г.) в приложение № 2
се правят следните изменения:
1. В раздел I т. 9.1 се изменя така:
„9.1. Капачката на резервоара трябва да е
закрепена към щуцера за пълнене: уплътнението трябва стабилно да се задържа на мястото си, при затворено положение капачката
трябва плътно да приляга към уплътнението
и щуцера за пълнене.
Приема се, че тези изисквания са изпълнени, когато производителят е предвидил мерки
за предотвратяване на излишък от емисии от
изпаряване и разливане на горива при липса
на капачка на отвора за гориво.
Мерките се постигат чрез:
– поставяне на неотделяема капачка на
отвора за гориво или на капачка с автоматично отваряне и затваряне;
– използване на нови технологии, които
водят до предпазване на излишък на емисии
от изпаряване, при липса на капачка на отвора за гориво или други технологии, които
имат същия ефект;
– за моторни превозни средства от категории M1 и N1 – прилагане на други технологии, които имат същия ефект: използване на
привързани или захванати с верига капачки
или заключващи се с контактния ключ на
превозното средство, като контактният ключ
се сваля от капачката само в заключено
състояние.“
2. В раздел II, т. 3.3.1 думите „приложение
№ 13 на Наредба № 73“ се заменят с „приложение IX на Регламент (ЕО) № 692/2008 на
Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на
Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства
по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари
(Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на
превозни средства (OB L 199, 28.7.2008 г.)“.
§ 7. Наредба № 73 от 2006 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на замърсяването на въздуха от
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емисии от двигателите (обн., ДВ, бр. 51 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г. и бр. 77
от 2007 г.) се отменя.
§ 8. Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво (обн., ДВ, бр. 1 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2006 г. и бр. 87
от 2006 г.) се отменя.
§ 9. В Наредба № 78 от 2006 г. за одоб
ряване типа на: двигатели със запалване
чрез сгъстяване по отношение на емисиите
замърсяващи газове и частици; двигатели с
принудително запалване, работещи с гориво
„природен газ“ или „втечнен нефтен газ“, по
отношение на емисиите замърсяващи газове;
нови моторни превозни средства, оборудвани
с тези двигатели (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 3 от 2009 г.), в приложение
№ 3, част 2, т. 6.3.1.11 думите „Наредба № 73
за одобряване типа на нови моторни превозни
средства по отношение на замърсяването на
въздуха от емисии от двигателите“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007
г. за типово одобрение на моторни превозни
средства по отношение на емисиите от леки
превозни средства за превоз на пътници и
товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване
на превозни средства (ОВ L 171, 29.06.2007 г.)“.
§ 10. В Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на мощността на двигателя (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 от
2007 г.) в приложение № 4 в част II се правят
следните изменения:
1. В т. 15.2 думите „т. 1 на приложение № 13
от Наредба № 73 за одобряване на типа на
нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от
двигателите“ се заменят с „приложение IX,
част А „Еталонни горива“, т. 1, таблица 1 „Тип:
Бензин (Е5)“ на Регламент (ЕО) № 692/2008
на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане
и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на
Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства
по отношение на емисиите от леки превозни
средства за превоз на пътници и товари (Евро
5 и Евро 6) и за достъпа до информация за
ремонт и техническо обслужване на превозни
средства (Регламент (ЕО) № 692/2008) (OB L
199, 28.07.2008 г.)“.
2. В т. 15.3:
а) в буква „а“ думите „част А на приложение № 13а от Наредба № 73 за одобряване на
типа на нови моторни превозни средства по
отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите“ се заменят с „приложение
IX, част А „Еталонни горива“, т. 1, таблица 3
„Тип: LPG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“;
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б) в буква „б“ думите „част А на приложение № 13а от Наредба № 73 за одобряване на
типа на нови моторни превозни средства по
отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите“ се заменят с „приложение
IX, част А „Еталонни горива“, т. 1, таблица 3
„Тип: LPG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“.
3. В т. 15.4:
а) в буква „а“ думите „част Б на приложение
№ 13а от Наредба № 73 за одобряване на типа
на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии
от двигателите“ се заменят с „приложение
IX, част А „Еталонни горива, т. 1, таблица 4
„Тип: NG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“;
б) в буква „б“ думите „част Б на приложение № 13а от Наредба № 73 за одобряване на
типа на нови моторни превозни средства по
отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите“ се заменят с „приложение
IX, част А „Еталонни горива, т. 1, таблица 4
„Тип: NG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“;
в) в буква „в“ думите „част Б на приложение № 13а от Наредба № 73 за одобряване на
типа на нови моторни превозни средства по
отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите“ се заменят с „приложение
IX, част А „Еталонни горива, т. 1, таблица 4
„Тип: NG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“.
4. В т. 15.5 думите „т. 2 на приложение
№ 13а от Наредба № 73 за одобряване на типа
на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии
от двигателите“ се заменят с „приложение IX,
част А „Еталонни горива“, т. 2 на Регламент
(ЕО) № 692/2008“.
5. Точка 18.1 се изменя така:
„18.1. При двигатели със запалване чрез
сгъстяване по време на изпитването се контролира дали отработилите газове удовлетворяват следните условия:
18.1.1. Основни изисквани я към димомерите
18.1.1.1. Подлежащите на измерване газове
се съхраняват в камера с неотразяваща вът
решна повърхност.
18.1.1.2. При определяне на действителната
дължина на пътя на светлината, преминаваща
през газовете, се отчита възможното влияние
на устройствата, които предпазват светлинния
източник и фотоелемента. Тази действителна
дължина трябва да се укаже върху уреда.
18.1.1.3. Димомерът трябва да има две скали
за измерване, едната в абсолютни стойности
на коефициента на поглъщане на светлината
от 0 до ∞ (m – 1), а другата – линейна, от 0 до
100; двете скали трябва да са с диапазон от
0 при невъзпрепятстван светлинен поток до
максимална стойност на скалата при пълно
затъмняване.
18.1.2. Изисквания към конструкцията
18.1.2.1. Общи положения
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Конструкцията на димомера трябва да е
такава, че при работа в стационарни условия
измервателната камера да се запълва с газ с
еднородна оптическа плътност.
18.1.2.2. Измервателна камера и корпус на
димомера
18.1.2.2.1. Попадането върху фотоелемента
на светлина от странични източници в резултат
на вътрешно отразяване или разсейване трябва
да бъде сведено до минимум (например чрез
нанасяне на черни матови покрития върху
вътрешните повърхности или чрез подходящо
разположение).
18.1.2.2.2. Оптическите характеристики
трябва да са такива, че общото влияние на
отразяването и разсейването да не превишава
стойността, съответстваща на едно деление
по линейната скала, когато измервателната
камера е запълнена с газ, имащ коефициент
на поглъщане на светлината, приблизително
равен на 1,7 m – 1.
18.1.2.3. Източник на светлина
За източник на светлина трябва да се използва лампа с нажежаема жичка с цветна
температура в диапазона от 2800 до 3250 °К
или светодиод (LED), излъчващ зелена светлина, с дължина на вълната между 550 и 570
nm (нанометри). Източникът на светлина се
предпазва от замърсяване чрез средства, които не влияят върху дължината на оптичния
интервал, спазвайки предвиденото в спецификациите на производителя.
18.1.2.4. Датчик
18.1.2.4.1. За датчик трябва да се използва
фотоелемент със спектрална характеристика,
аналогична на кривата на дневното зрение
на човешкото око (максимална реакция при
дължина на светлинната вълна в диапазона
от 550 до 570 nm; по-малко от 4 % от максималната реакция при дължина на светлинната
вълна под 430 nm и над 680 nm).
18.1.2.4.2. Схемата на електрическата верига, в която е включено показващото устройство
на уреда, трябва да е такава, че напрежението
на изхода на фотоелемента да е в линейна зависимост от силата на светлината в диапазона
на работните температури на фотоелемента.
18.1.2.5. Скали за измерване
18.1.2.5.1. Коефициентът на поглъщане на
светлината k се изчислява по формулата:
, където:
L е действителната дължина на пътя на
светлината, преминаваща през измерваните
газове;
Ф о – падащият в приемника светлинен
поток;
Ф – излъчваният светлинен поток.
Когато действителната дължина L за даден
тип димомер не може да се изчисли непосредствено от неговите геометрични характеристики, действителната дължина L се определя:
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– или чрез метода, описан в т. 18.1.3;
– или чрез сравнение с друг тип димомер
с известна действителна дължина L.
18.1.2.5.2. Съотношението между линейната
скала от 0 до 100 и коефициента на поглъщане
на светлината k се получава по формулата:
1
N 

k = − . log e 1 −

L
 100  , където:

N е показанието на линейната скала, а
k – съответната стойност на коефициента на
поглъщане на светлината.
18.1.2.5.3. Скалата на димомера трябва да
дава възможност за отчитане на коефициент
на поглъщане на светлината 1,7 m – 1 с точност
до 0,025 m – 1.
18.1.2.6. Регулиране и проверка на уреда
за измерване
18.1.2.6.1. Електрическата верига на фотоелемента и на показващото устройство трябва
да дава възможност за установяване на стрелката в нулево положение при преминаването
на светлинния поток през измервателната
камера, запълнена с чист въздух, или през
камера с аналогични характеристики.
18.1.2.6.2. При изключена лампа и при прекъсната или свързана накъсо електрическа измервателна верига показанието върху скалата
за коефициента на поглъщане на светлината
трябва да е на позиция ∞ и да се задържа на
нея след затваряне на измервателната верига.
18.1.2.6.3. Трябва да се извърши междинна
проверка, като в измервателната камера се въвежда филтър, представляващ газ, чийто известен коефициент на поглъщане на светлината k,
измерен, както е указано в т. 18.1.2.5.1, е между
1,6 и 1,8 m – 1. Стойността на k трябва да бъде
известна с точност до 0,025 m – 1. Проверката се
състои в потвърждаването, че тази стойност не
се различава с повече от 0,05 m – 1 от стойността,
отчетена върху скалата на димомера, когато
филтърът е въведен между източника на светлината и фотоелемента.
18.1.2.7. Реакция на димомера
18.1.2.7.1. Времето за реакция на електрическата измервателна верига, т. е. времето,
необходимо за достигане от показващото
устройство на 90 % от обхвата на скалата
след поставяне на екран, напълно засенчващ
фотоелемента, трябва да бъде между 0,9 и 1,1 s.
18.1.2.7.2. Демпфирането на електрическата
измервателна верига трябва да е такова, че
първоначалното надвишаване на крайното
устойчиво показание след каквото и да било
моментно колебание на измерваната величина
(например филтър за калибриране) не трябва
да превишава 4 % от тази величина в единици
по линейната скала.
18.1.2.7.3. Времето за реакция на димомера
в резултат на физичните явления в измервателната камера представлява времето между
момента на постъпване на газове в уреда за
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измерване и момента на пълното запълване
на измервателната камера. Това време не
трябва да превишава 0,4 s.
18.1.2.7.4. Тези разпоредби се отнасят само
за димомери, които се използват за измерване на оптическата плътност при свободно
ускоряване.
18.1.2.8. Налягане на измерваните газове
и на продухващия въздух
18.1.2.8.1. Налягането на отработилите
газове в измервателната камера не трябва да
се различава с повече от 75 mm (воден стълб)
от атмосферното налягане.
18.1.2.8.2. Колебанията в налягането на
измерваните газове и на продухващия въздух не трябва да причиняват изменения на
стойността на коефициента на поглъщане на
светлината, по-големи от 0,05 m – 1 при измерване на газове с коефициент на поглъщане
на светлината 1,7 m – 1.
18.1.2.8.3. Димомерът трябва да бъде оборудван с подходящи устройства за измерване
на налягането в измервателната камера.
18.1.2.8.4. Пределните стойности за колебанията на налягането на газовете и на продухващия въздух в измервателната камера се
посочват от производителя на уреда.
18.1.2.9. Температура на измерваните газове
18.1.2.9.1. Във всяка точка от измервателната
камера температурата на газовете в момента
на измерването трябва да бъде между 70 °С
и максималната температура, определена от
производителя на димомера, така че снетите в
този температурен диапазон показания да не
варират с повече от 0,1 m – 1, когато камерата
е запълнена с газ с коефициент на поглъщане
на светлината 1,7 m – 1.
18.1.2.9.2. Димомерът трябва да бъде оборудван с подходящи устройства за измерване
на температурата в измервателната камера.
18.1.3. Действителна дължина „L“ на димомера
18.1.3.1. Общи положения
18.1.3.1.1. При някои типове димомери
газовете между светлинния източник и фотоелемента или между прозрачните части, които
предпазват източника и фотоелемента, нямат
постоянна оптическа плътност. В такива случаи действителната дължина L е дължината
на газов стълб с еднородна оптическа плътност, който предизвиква същото поглъщане
на светлина, както поглъщането, получено
при нормални условия на преминаване на
газовете през димомера.
18.1.3.1.2. Действителната дължина на пътя
на светлината се получава чрез сравняване
на показанието N на нормално работещия
димомер с показанието Nо, получено на димомера, изменен така, че изпитваните газове
да запълват точно определена дължина L o.
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18.1.3.1.3. Необходимо е да се от четат
бързо следващи едно след друго сравнителни
показания, за да се определи корекцията във
връзка с изместването от нулата.
18.1.3.2. Метод за оценка на L
18.1.3.2.1. Изпитваните газове трябва да
бъдат отработили газове с постоянна оптическа плътност или светлопоглъщащи газове
с относително тегло, приблизително равно на
относителното тегло на отработените газове.
18.1.3.2.2. Извършва се точно определяне
на стълб с дължина L o от димомера, който
може да бъде запълнен равномерно с газове
за изпитване и чиито основи са приблизително перпендикулярни на пътя на светлинните
лъчи. Тази дължина L o трябва да е близка до
предполагаемата действителна дължина на
димомера.
18.1.3.2.3. Измерва се средната температура на изпитваните газове в измервателната
камера.
18.1.3.2.4. Ако е необходимо, с цел намаляване на колебанията на газовия поток върху
тръбата за вземане на проби и възможно найблизо до сондата може да се монтира неголям
ресивер с достатъчна вместимост. Допуска
се монтирането и на охлаждащо устройство.
Добавянето на ресивер и на охлаждащото
устройство не трябва да влияе значително
върху състава на отработилите газове.
18.1.3.2.5. Изпитването за определяне на
действителната дължина се състои в последователно пропускане на проба от изпитваните
газове през нормално работещия димомер и
през същия уред, изменен в съответствие с
т. 18.1.3.1.2.
18.1.3.2.5.1. В хода на изпитването се извършва непрекъснато отчитане на показанията
на димомера чрез регистриращо устройство,
чието време за реакция е равно на или е помалко от времето за реакция на димомера.
18.1.3.2.5.2. При нормално работещ димомер показанието за оптическа плътност по
линейната скала се обозначава с N, а показанието за средната температура на газовете
в градуси Келвин – с T.
18.1.3.2.5.3. Когато със същите газове за
изпитване е запълнена предварително известната дължина L o, показанието за оптическа
плътност по линейната скала се обозначава
с Nо, а показанието за средната температура
на газовете в градуси Келвин – с Tо.
18.1.3.2.6. Действителната дължина е равна
на:
.
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18.1.3.2.7. Изпитването се повтаря с използването най-малко на четири газа за изпитване,
като получените показания за оптическата
плътност трябва да са разпределени равномерно върху линейната скала между точките
20 и 80.
18.1.3.2.8. За действителна дължина L на
димомера се приема средноаритметичната
стойност от действителните дължини, получени при използване на всички изпитвани
газове в съответствие с т. 18.1.3.2.6.“
§ 11. В Наредба № 134 от 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на емисиите от климатични
системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична
система (ДВ, бр. 92 от 2007 г.) в § 1, ал. 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби думите
„посочени в приложение № 1, част 1, т. 1.3.1.4
от Наредба № 73 за одобряване типа на нови
моторни превозни средства по отношение на
замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (ДВ, бр. 51 от 2006 г.) (т. 5.3.1.4 на
Приложение I от Директива 70/220/EИО от
20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерките,
които трябва да се приемат, за контрол върху
замърсяването на въздуха от газовете на двигателите с принудително запалване, с които са
оборудвани моторните превозни средства на
Съвета, както е допълнена с Директива 98/69/
ЕО от 13 октомври 1998 г. за мерките, които
следва да се предприемат срещу замърсяването
на въздуха от емисии от моторните превозни
средства и за изменение на Директива 70/220/
ЕИО на Съвета, на Европейския парламент
и на Съвета)“ се заменят със „с референтна
маса RW ≤ 1305 kg“.
§ 12. Наредбата влиза в сила от 2 януари
2013 г.
Министър:
Ивайло Московски
8765

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 25 септември 2012 г.

за условията и реда за носене на служебно
оръжие от служителите на Главна дирекция  
„Охрана“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази инст ру к ци я се у реж дат
условията и редът за носене на служебно
оръжие от служителите на Главна дирекция
„Охрана“ (ГДО).
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Чл. 2. (1) Право да носят служебно оръжие
имат само служителите, които са преминали
курс на обучение по стрелкова подготовка и
инструктаж за безопасно боравене с конкретната система стрелково оръжие, която им е
зачислена, и им е проведен изпит при първоначално зачисляване на служебно оръжие.
(2) Обучението на служителите по ал. 1
се организира и провежда в Академията на
МВР (АМВР) и Центровете за специализация
и професионална подготовка (ЦСПП) към
нея по учебни програми, съгласувани с ГД
„Охрана“.
(3) На служителите, преминали обучението
по ал. 1 и 2, се провежда изпит при първоначално зачисляване на служебно оръжие.
Изпитът се провежда в дирекцията или териториалното звено по местоназначение на служителя от комисия, назначена от съответния
началник, по методика, утвърдена от главния
директор на ГДО. За всеки проведен изпит
на служител комисията изготвя протокол,
който след утвърждаването му от назначилия
комисията началник се прилага в личното
кадрово дело на служителя, а копие от него
се представя на МОЛ по въоръжението при
зачисляване на оръжието.
(4) Служителите на ГДО удостоверяват
правото си да носят служебно оръжие със
служебната си карта.
Чл. 3. (1) Служителите на ГДО са длъжни
да съхраняват правилно и да пазят от противозаконно отнемане, изгубване, повреждане
или унищожаване зачислените им служебно
оръжие и боеприпаси за него.
(2) Зачислените на служителите на ГДО
служебно оръжие и боеприпаси се съхраняват
по реда и при условията, посочени в чл. 12,
ал. 1 и 2 и чл. 13 на Наредбата за условията и
реда за осъществяване на дейностите, свързани
с оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия, и контрола над тях в ГД „Охрана“
и ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, приета с ПМС
№ 71 от 2012 г. (ДВ, бр. 29 от 2012 г.).
(3) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените му оръжие и боеприпаси
служителят на ГДО извършва действията,
посочени в чл. 14 на наредбата по ал. 2.
(4) При изгубване, повреждане и унищожаване на служебно оръжие и боеприпаси по
вина на служителите, на които са зачислени,
същите заплащат стойност та им в троен
размер.
Раздел ІІ
Ред и условия за носене на служебно оръжие
Чл. 4. (1) Служителите на ГДО носят
зачисленото им служебно оръжие само при
изпълнение на служебните им задължения.
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(2) Забранява се носенето от служителите
на ГДО на зачисленото им служебно оръжие в
извънработно време с изключение на времето
за пренасянето му от местоработата до дома
им и обратно, когато служебна необходимост
налага оръжието да се съхранява при условията и по реда на чл. 12, ал. 2 на наредбата,
посочена в чл. 3, ал. 2 на тази инструкция.
Чл. 5. (1) Пистолетите се носят от служителите в кобур по тялото.
(2) Служителите на ГДО носят зачислените им пистолети в закрити кобури или
кобу ри с п редпазни закоп чаващ и лен т и,
които затрудняват достъпа до и ваденето на
оръжието от нападател при близък контакт.
При конструктивна възможност оръжието се
закрепва с пистолетен ремък към колана на
служителя с цел предотвратяване изпадането
и изгубването му.
(3) Неносещите униформено облекло служители носят числящите им се пистолети
в кобури, които осигуряват бърз достъп до
ръкохватката от стрелящата ръка, бързото
му изваждане, скритото носене и изключват
случайното му изпадане.
(4) Кобурът не трябва да позволява достъп
до спусъка при поставено в него оръжие. Вът
решната му страна не трябва да премества
лоста на предпазителя при поставяне и изваждане на пистолета.
Чл. 6. (1) Гладкоцевно огнестрелно оръжие
(гладкоцевни пушки-помпи 12-и калибър) и
автоматично огнестрелно оръжие (7,62 мм
автомат „Калашников“ и 9 мм картечен пистолет) се носят от служители на ГДО само при
изпълнение на специални служебни задачи,
свързани с особено опасни и тежки случаи
на конвоиране, екстрадиране, принудително водене и задържане на особено опасни
лица, както и при охраната на магистрати и
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство.
(2) За всеки конкретен случай на ползване на
гладкоцевно и автоматично огнестрелно оръжие при изпълнение на специалните служебни
задачи по ал. 1 се изготвя писмена заповед
на главния директор за ЦУ на дирекцията,
а в териториалните звена – писмена заповед
на началниците им.
(3) Ползването на гладкоцевно и автоматично огнестрелно оръжие при изпълнение
на задачи по охраната на магистрати и лица,
застрашени във връзка с наказателно производство, се определя с писмена заповед на
главния директор на ГДО.
(4) Служителите, на които се възлага носене
на гладкоцевно и автоматично огнестрелно
оръжие при изпълнение на специални служебни задачи, се определят с писмена заповед на
главния директор за ЦУ на дирекцията, а в
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териториалните звена – с писмена заповед на
началниците им. С определените служители
освен обучението по чл. 2, ал. 2 задължително
ежегодно се провежда и обучение без откъсване от работа за усвояване материалната
част на оръжието и правилата за безопасно
боравене с него и затвърждаване уменията
им да провеждат точна стрелба с него по утвърден от главния директор на ГДО годишен
тематичен план по стрелкова подготовка на
служителите на ГДО.
(5) Забранява се носенето на гладкоцевно
и автоматично огнестрелно оръжие от служители, които не са преминали посоченото
в ал. 4 обучение.
(6) След изпълнение на специалните задачи
гладкоцевното и автоматичното огнестрелно
оръжие незабавно се предава (връща) обратно
в оръжейния склад или специално оборудваното място за съхранение на длъжностното
лице, от което е получено.
Чл. 7. Забранява се:
1. носенето на служебно оръжие в ръчни
чанти, куфари и друг вид ръчен багаж;
2. оставянето на служебно оръжие без
надзор;
3. откритото носене на служебно оръжие
от служители, неносещи униформено облекло,
освен ако това не се налага за изпълнението
на конкретно служебно задължение;
4. носенето на служебно оръжие с патрон
в патронника на цевта, освен ако това не се
налага за изпълнението на конкретно служебно задължение.
Чл. 8. Забранява се преотстъпването на
служебно оръжие освен в случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната
власт във връзка с чл. 175, ал. 5 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
чл. 5, т. 2 и 6 от Устройствения правилник на
Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 56
от 2012 г.) и след влизане в сила се отмененят
Заповед № ЛС-04-617 от 4.07.2006 г. на министъра на правосъдието и заповеди № З-1027
от 19.11.2004 г. и № З-1035 от 23.11.2004 г. на
главния директор на ГД „Охрана“.
§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния директор
на ГД „Охрана“.
Министър:
Диана Ковачева
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ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2
от 24 септември 2012 г.
Общото събрание на съдиите от Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд на Република България в заседанието си
на 24.09.2012 г. в състав: Върховен касационен
съд: Лазар Георгиев Груев, Гроздан Николов
Илиев, Таня Иванова Райковска, Красимир
Влахов, Добрила Тодорова Василева, Таня
Костадинова Митова, Елияна Димитрова
Карагьозова, Савка Димитрова Стоянова,
Татяна Пенева Върбанова, Пламен Георгиев
Стоев, Иван Михайлов Недев, Дария Никова
Проданова, Бойка Стоилова, Любка Борисова
Илиева, Капка Стоева Юстиниянова, Никола
Емануилов Хитров, Росица Иванова Ковачева, Лидия Петрова Иванова, Жанин Пенчева
Силдарева, Красимир Иванов Харалампиев,
Елена Тодорова Величкова, Ваня Мирчева
Алексиева, Симеон Александров Чаначев,
Лидия Христова Стоянова, Евелина Александрова Стоянова, Лиляна Методиева Борисова,
Надежда Андреева Зекова, Надя Тодорова
Зяпкова, Емануела Константинова Балевска,
Бранислава Крачунова Павлова, Вероника
Атанасова Имова, Маргарита Василева Соколова, Ценка Иванова Георгиева, Борислав Николов Белазелков, Ани Любенова Саралиева,
Светла Людмилова Цачева, Любка Богданова
Първанова, Веска Василева Райчева, Мария
Василева Славчева, Костадинка Петрова Арсова, Златка Русева Русева, Ружена Георгиева
Керанова, Дияна Цветанова Ценева-Каменова,
Мария Илиева Иванова, Светлана Петрова
Калинова, Фиданка Найденова Пенева, Мариана Господинова Костова, Елена Николова
Авдева, Гълъбина Генчева, Снежанка Стоянова
Николова, Марио Първанов Първанов, Емил
Николов Марков, Капка Василева Костова,
Камелия Ефремова Иванова, Татяна Николова Кънчева, Емил Иванов Томов, Албена
Тодорова Бонева, Светла Дочева Димитрова,
Бонка Костадинова Дечева, Николай Иванов
Дърмонски, Биляна Давидова Чочева, Цветинка Николаева Пашкунова, Светла Борисова
Бояджиева, Жива Динкова Декова, Блага
Георгиева Иванова, Мими Цветкова Фурнаджиева, Павлина Стефанова Панова, Камелия
Пенкова Маринова, Тотка Калчева Димитрова, Здравка Петкова Първанова, Жанина
Любенова Начева, Василка Иванова Илиева,
Емилия Василева Василева, Теодора Ангелова
Гроздева-Драгнева, Илияна Боева ПапазоваМаркова, Севдалин Иванов Мавров, Теодора

С Т Р. 6 2

ДЪРЖАВЕН

Александрова Стамболова, Олга Зафирова
Керелска-Кордова, Зоя Стефанова Атанасова,
Веселка Петкова Марева, Велислав Спасов
Павков, Борис Рачев Илиев, Даниела Савчова Атанасова, Бисер Живков Троянов, Мина
Иванова Топузова, Бонка Иванова Йонкова,
Диана Атанасова Хитова, Боян Благовестов
Цонев, Боян Кирилов Балевски, и Върховен
административен съд: Георги Димитров Колев,
Венета Петрова Петрова-Марковска, Румяна
Борисова Монова, Светла Димитрова Петкова, Веселина Йорданова Тенева, Анна Радева
Димитрова, Бисерка Методиева Коцева, Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова, Йордан Константинов Константинов, Мариника
Кунева Чернева, Георги Стефанов Георгиев,
Андрей Тодоров Икономов, Николай Иванов
Урумов, Светлана Владимирова Йонкова, Дима
Георгиева Йорданова, Мария Михайлова Костова, Александър Еленков Еленков, Сребрина
Петрова Христова-Дочева, Йорданка Иванова
Костова, Боян Георгиев Магдалинчев, Нина
Методиева Докторова, Марина Михайлова
Дойчинова, Славка Лазарова Найденова, Наталия Банова Марчева-Кътова, Ваня Петрова
Пунева-Михайлова, Милка Панчева Петкова-Милчева, Ангел Калинов Иванов, Георги
Богомилов Ангелов, Панайот Павлов Генков,
Аделина Въткова Ковачева, Румяна Ангелова Папазова-Димитрова, Галина Цветанова
Матейска-Ботева, Диана Огнянова Добрева,
Фани Йорданова Тенева-Найденова, Гал я
Славейкова Костова, Галина Христова Савова,
Таня Петрова Радкова-Събева, Здравка Стефанова Шуменска-Сардарева, Йовка Димитрова
Дражева, Ваня Петрова Анчева, Светлозара
Христова Анчева, Галина Иванова Солакова,
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова, Диана
Иванова Гърбатова, Татяна Иванова Хинова,
Юлия Емилова Ковачева, Джузепе Борисов
Роджери, Маруся Димитрова Андонова, Теодора Петрова Пешева-Николова, Милена Любе-
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нова Златкова, Атанаска Младенова Дишева,
Таня Димитрова Вачева-Кабадийска, Иван
Раденков Овчарски, Соня Атанасова Янкулова, Илияна Христова Дойчева, Виолета Траянова Главинова, Мариета Милкова Милева,
Емилия Николова Миткова, Искра Тодорова
Александрова, Тодор Костадинов Тодоров,
Донка Иванова Генчева-Чакърова, Павлина
Вълчева Найденова, Севдалина Пенчева Червенкова-Минкова, Марио Димитров Маринов,
Еманоил Найденов Митев, Кремена Минчева
Хараланова, Таня Желязкова Куцарова-Христова, Добринка Стоянова Симеонова-Андреева,
Илиана Атанасова Славовска-Начкова, Тодор
Кирилов Петков, Любомира Петрова Мотова-Любомирова, Жанета Петрова ПетроваБосева, Емилия Димитрова Кабурова, Мира
Ми хай лова Рай чева-Шекерд ж иева, Лозан
Йорданов Панов, Николай Гунчев Гунчев,
Георги Златев Чолаков, Даниела Мавродиева
Мавродиева, Бисерка Станчева Цанева, Свилена Димитрова Проданова, и при участието
на секретаря М. Иванчева в изпълнение на
чл. 147, ал. 1 и чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от
Закона за Конституционен съд при участието
на 169 съдии от общо 178, при явно посочване
на кандидатите и таен избор, като взе предвид
доклада на Комисията по избора, Общото съб
рание на съдиите от Върховния касационен
съд и Върховния административен съд
РЕШИ:
Обявява за избран за съдия в Конституционния съд на Република България Георги
Богомилов Ангелов.
Председател на ВКС:
Лазар Груев
Председател на ВАС:
Георги Колев

8863

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка
в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постанов
ление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.):
В § 9, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „митнически специалист“ да се
четат „младши митнически специалист“.
8952
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-638
от 14 август 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Милка“, в землището на гр.
Белене, община Белене, област Плевен, обявен
с Постановление на Министерския съвет № 849
от 28.03.1948 г. и Заповед № 2245 от 30.12.1956 г.
на Управление на горското стопанство към МС,
с предмет на опазване крайречни заливни гори,
предимно от бял бряст (Ulmus laevis), представляващи местообитание на защитени видове птици,
от 300,000 дка на 388,974 дка.
2. В границите на резерват „Милка“, определени
с актовете по т. 1, попада имот с идентификатор
03366.2.32 по кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Белене, ЕКАТТЕ
03366, община Белене, област Плевен, одобрени
със Заповед № РД-18-58 от 24.09.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с площ 388,974 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на резерват „Милка“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8864

За министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-639
от 14 август 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Борака“, в землището
на с. Сърница, община Минерални бани, област
Хасково, обявен като резерват със Заповед № 163
от 19.01.1966 г. на председателя на Комитета по
горите и горската промишленост (ДВ, бр. 32 от
1966 г.), прекатегоризиран в поддържан резерват
със Заповед № РД-384 от 15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99 от
1999 г.), от 111,000 дка на 147,758 дка.

2. В границите на поддържан резерват „Борака“, определени с акта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 000010 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Сърница, ЕКАТТЕ 70651, община Минерални
бани, област Хасково, с площ 147,758 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Борака“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Хасково.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8865

За министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-640
от 14 август 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Казъл черпа“
(„Женда“), в землището на с. Женда, община
Черноочене, област Кърджали, обявен като резерват с Постановление № 6895 от 15.12.1949 г.
на Министерството на горите, Постановление
№ 14827 от 29.06.1951 г. на Министерския съвет
и Заповед № 2245 от 30.12.1956 г. на Главно
управление на горите и прекатегоризиран в
поддържан резерват със Заповед № РД-365 от
15.10.1999 г. (ДВ, бр. 97 от 1999 г.) на министъра
на околната среда и водите, от 399,000 дка на
412,886 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Казъл
черпа“ („Женда“), определени с актовете по т. 1,
попада имот с номер 010326 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Женда, ЕКАТТЕ 29252, община Черноочене,
област Кърджали, с площ 412,886 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по
границата на поддържан резерват „Казъл черпа“
(„Женда“) и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Хасково.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър:
Ив. Василева
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-642
от 14 август 2012 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
с цел опазване на растителен вид напластена
трихоколеа (Trichocolea tomentella) и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност Шабовица в
землището на гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, с площ 66,910 дка.
2. Защитена местност Шабовица включва
част от имот с идентификатор 03928.174.7 (отдел
157 „с“ – част, по лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство – Берковица, от
2009 г., с площ 66,910 дка) по кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на гр.
Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица,
област Монтана, одобрени със Заповед № РД-1884 от 9.09.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 89 от 2008 г.).
3. Координатният регистър на точките по границата на защитена местност Шабовица е съгласно
приложението, неразделна част от заповедта.
4. В границите на защитената местност се
забранява:
4.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
4.2. строителство;
4.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
4.4. внасяне на неместни видове;
4.5. провеждане на горскостопански мероприятия, които водят до намаляване на горския
склоп под 0,8;
4.6. промяна в хидроложкия режим на територията.
5. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Монтана, да предприеме необходимите действия
за отразяване на защитената територия в кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана.
6. Координатният регистър на точките по
границата на защитена местност Шабовица и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Монтана.
7. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
МОСВ.
8. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ив. Василева
8867
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ЗАПОВЕД № РД-643
от 14 август 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на растителен вид глухарчевидна
жълтица (Leontodon saxatilis Lam.) и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност Глухарчевидна
жълтица в землището на гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, с площ 8,000 дка.
2. Защитена местност Глухарчевидна жълтица
включва имот с идентификатор 12961.20.101 по
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Вършец, ЕКАТТЕ 12961, община
Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед
№ РД-18-74 от 24.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (ДВ, бр. 64 от 2008 г.), с площ 8,000 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни растителни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Монтана, да предприеме необходимите действия за
отразяване на защитената територия в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Вършец, ЕКАТТЕ 12961, община Вършец,
област Монтана.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-645
от 14 август 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на естествено находище на растителния вид червен божур (Paeonia peregrina) и
неговото местообитание:
І.1. Увеличавам с 30,854 дка площта на защитена местност Горната кория в землището на с.
Добротица, община Ситово, област Силистра,
обявена като природна забележителност със
Заповед № 1141 от 15.12.1981 г. на председателя
на Комитета по опазване на природната среда
(КОПС) при Министерския съвет (ДВ, бр. 102 от
1981 г.), прекатегоризирана в защитена местност
със Заповед № РД-1203 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 91 от
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2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед
№ РД-4 от 5.01.2009 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 15 от 2009 г.).
І.2. В границите на защитена местност Горната
кория се включва имот с идентификатор 21693.46.47
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693,
община Ситово, област Силистра, одобрени със
Заповед № РД-18-36 от 18.08.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с площ 30,854 дка.
І.3. В границите на защитена местност Горната кория, определени със Заповед № 1141 от
15.12.1981 г. на председателя на КОПС при МС
за обявяване на защитената територия и тази
заповед, попа дат имо т и с и ден т ификат ори:
21693.48.5 и 21693.46.47 по кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на с.
Добротица, ЕКАТТЕ 21693, община Ситово, област Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-36
от 18.08.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 70,918 дка.
ІІ. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 5 ЗЗТ с цел прецизиране режима на
ползване и обезпечаване на ефективна защита
на предмета на опазване – естествено находище
на червен божур:
ІІ.1. Променям режима на дейностите на
защитена местност Горната кория, в границите,
определени със Заповед № 1141 от 15.12.1981 г. на
председателя на КОПС при МС, за обявяване на
защитената територия.
ІІ.2. В защитената местност, в границите є,
определени съгласно т. I.3, се забранява:
ІІ.2.1. извършването на мероприятия, водещи
до промяна на видовия състав на горските насаждения, включително: гола сеч, сечи с последващо
изкуствено възобновяване с неместни дървесни
видове, с изключение на частичното редуциране
на липовия дървостой и мероприятия в случаите
на каламитети;
ІІ.2.2. извършването на горскостопанск и
мероприятия и ловуване в периода 1 март – 31
октомври;
ІІ.2.3. паша на домашни животни;
ІІ.2.4. палене на огън;
ІІ.2.5. късане и изкореняване на екземпляри
от червен божур, бране на билки;
ІІ.2.6. строителство;
ІІ.2.7. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
ІІ.2.8. навлизане с превозни средства, с изключение на необходимите за извършване на
горскостопански дейности, в периода 1 ноември – 28 февруари.
III. Тази заповед отменя режима на дейностите,
установен със Заповед № 1141 от 15.12.1981 г. на
председателя на КОПС при МС за обявяване на
защитената територия.
I V. След влизането на заповед та в сила
РИОСВ – Русе, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в границите
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на защитената местност в кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на с.
Добротица, община Ситово, област Силистра.
V. Актуализираните данни по заповедта да
се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната
среда и водите.
VI. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ив. Василева
8869
ЗАПОВЕД № РД-685
от 29 август 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на растителен вид – Вагеницова
метличина (Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit
Tan), и неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност Находище на
Вагеницова метличина в землището на с. Голям
Дервент, община Елхово, област Ямбол, с площ
299,746 дка.
2. Защитена местност Находище на Вагеницова метличина включва имоти с номера 185001,
184002 и 015028 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Голям Дервент,
ЕКАТТЕ 15730, община Елхово, област Ямбол,
с обща площ 299,746 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство;
3.4. залесяване.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Стара Загора, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената местност
в картата на възстановената собственост за землището на с. Голям Дервент, ЕК АТТЕ 15730,
община Елхово, област Ямбол.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
8870
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 726
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 № 23 от заседание,
проведено на 22.06.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията на стандарти: БДС EN 71-1:2011
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, „Цилиндър за малки части“,
т. 8.2 – „Отделените части не трябва да влизат
изцяло в цилиндър за малки части“, и БДС EN
14682:2008 „Текстил. Безопасност на облекло за
деца. Връзки и шнурове на облекло за деца. Изисквания“, т. 3.4.2 – „Функционалните шнурове
и декоративните шнурове и щрифелки за регулиране в областта на талията трябва да бъдат с
дължина най-много 140 mm, включително различните апликации на декоративните шнурове“, и
предвид че предлаганата на пазара детска рокля,
код: LOTNO 3100140 или HZB 0037, снабдена с
декоративни шнурове в областта на талията и 2
бр. цветни камъни на лицевата страна, предназначена за деца до 3 г., страна на произход Китай,
не съответства на изискванията за безопасност
поради това, че са установени лесно откъсващи
се части – камъчета, отделените камъчета влизат
изцяло в цилиндъра за малки части, които при
евентуално поглъщане могат да предизвикат задавяне и задушаване при малки деца; измерената
дължина на декоративните шнурове в областта на
талията са над допустимите 140 mm, поради което
съществува риск от наранявания, и се счита за
опасна за потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска рокля, код: LOTNO 3100140 или HZB 0037, снабдена
с декоративни шнурове в областта на талията и
2 бр. цветни камъни на лицевата страна, предназначена за деца до 3 г., страна на произход
Китай, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите
(малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, 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.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8894

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 816
от 3 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 № 27 от заседание,
проведено на 19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1,
т. 2 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 във връзка с чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията на стандарт БДС
EN 14682 „Текстил. Безопасност на облекло за
деца. Връзки и шнурове на облекло за деца. Изисквания“, 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. 3.1.1 – „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“; т. 3.2.4 (за деца до 7 г. – всички деца до и
включително с височина от 134 cm) и т. 3.3.5 (за
деца от 7 г. до 14 г. – всички момичета с височина
повече от 134 cm до 176 cm) – „Облекла в стил с
гол гръб трябва да се проектират без свободни
краища за качулката и областта на врата“, и предвид
че предлаганият на пазара детски бански костюм
от две части, търговска марка Zekii, с връзки със
свободни краища в областта на врата и връзки,
които се връзват на гърба, № 23111-44, SHAPE
ZTR: 5015, състав: 80 % полиамид и 20 % еластан, не отговаря на изискванията за безопасност
поради наличие на връзки в областта на врата,
които са със свободни краища, съществува риск
от удушаване и външни наранявания, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски бански костюм от две части, търговска марка Zekii, с
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връзки със свободни краища в областта на врата
и връзки, които се връзват на гърба, № 23111-44,
SHAPE ZTR: 5015, състав: 80 % полиамид и 20 %
еластан, 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 описаната в
заповедта стока по реда, 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 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.

8895

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 818
от 3 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 № 27 от заседание, проведено на 19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 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 във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, 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.), и т. 3.3.4 – „Раменни презрамки са допустими, при условие че
свободните краища не са по-дълги от 140 mm от
точката, в която те са завързани, и фиксираните
примки са с обиколка не по-голяма от 75 mm“ (за
деца от 7 г. до 14 г.) и предвид че предлаганият
на пазара детски гащеризон, търговска марка
Cichlid ®, модел: C2Y06120501107 AD, баркод:
1385609139481, с раменни презрамки с прекъсната
дължина, състав 95 % памук и 5 % еластан, ръст:
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116 сm, 122 сm, 128 сm, 134 сm, 140 сm, 146 сm и
152 сm, страна на произход Турция, 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 от
нараняване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
гащеризон, търговска марка Cichlid ®, модел:
C2Y06120501107 AD, баркод: 1385609139481, с раменни презрамки с прекъсната дължина, състав
95 % памук и 5 % еластан, ръст: 116 сm, 122 сm,
128 сm, 134 сm, 140 сm, 146 сm и 152 сm, страна
на произход Турция, 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 описаната в
заповедта стока по реда, 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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8896

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 825
от 3 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 № 27 от заседание,
проведено на 19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията на стандарт БДС EN 14682 „Текстил. Безопасност на облекло за деца. Връзки
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и шнурове на облекло за деца. Изисквания“,
т. 3.1.1 и 3.4.2, и предвид че стоката – бебешки
комплект от три части – блуза, панталон и болеро „Лариса“, търговска марка Sunny kids, код:
22369000, за деца до 18 мес., 100 % памук, като
болерото е снабдено с функционални шнурове,
страна на произход България, не отговаря на
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 14682, поради това, че краищата на
функционалните шнурове не са обезопасени, за
да се избегне разнищване; измерената дължина
на функционалните шнурове в областта на талията са над допустимите 140 mm, поради което
съществува риск от наранявания, и се счита за
опасна за потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на бебешки комплект от три части – блуза,
панталон и болеро „Лариса“, търговска марка
Sunny kids, код: 22369000, за деца до 18 мес., 100 %
памук, като болерото е снабдено с функционални шнурове, страна на произход България, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите (малки деца).
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8897

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 827
от 3 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 № 27 от заседание,
проведено на 19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
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и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 12.0041.03.0176-TR-BG от
25.06.2012 г., издаден от ИЕП – Лаборатория при
„Начала – Тенчеви“ – ЕООД, удостоверяващ, че
щепсел, върху който има маркировка – IESTO,
6А/250V, Co, страна на произход България, не
съответства на изискванията за безопасност
поради риск от токов удар съгласно стандарти:
IEC 60884-1 „Щепсели и контакти – обекти за
битови и подобни цели“ и БДС 17183:1990+И1:1993
„Съединения щепселни за битови електрически
инсталации“, по показатели: 1. Конструктивни
несъответствия: 1.1. щепселът е разглобяем (несъответствие по т. 14.21/т. 13.21 на стандарти IEC
60884-1:2006/БДС 17183:1990+И1:1993); 1.2. размерите на щифтовете на щепсела и на клемите му
съответстват на изискванията за щепсели 2,5А
(стандарт БДС EN 50075:2003 „Плоски, неразглобяеми, двуполюсни щепсели 2,5A, 250V, с шнур за
свързване на уреди от клас II за битови и подобни
приложения“) и не съответстват на размерите
за щепсели 6А (несъответствие по т. 9.1/т. 8.1,
т. 10.1/т. 9.1 и т. 12.2.1/т. 11.2.1 на стандарти IEC
60884-1:2006/БДС 17183:1990+И1:1993); 1.3. щепселът не издържа изпитванията за топлоустойчивост за щепсели за 6А при 200 °С и при 125 °С/1
h (несъответствие по т. 19/т. 18, т. 25.2/т. 24.2
и т. 30.1/т. 29.1 на стандарти IEC 60884-1:2006/
БДС 17183:1990+И1:1993); 1.4. щепселът може да
бъде включен в контакт клас II, предназначен за
консуматори до 2,5А, а произведеният щепсел е
предназначен за консуматори до 6А (несъответствие по т. 9.2/т. 8.2 на стандарти IEC 60884-1:2006/
БДС 17183:1990+И1:1993); 1.5. липсва маншон в
кабелния вход на щепсела, който трябва да защитава кабела от прекалено огъване в мястото
на въвеждането му в щепсела (несъответствие
по т. 24/т. 23 на стандарти IEC 60884-1:2006/
БДС 17183:1990+И1:1993); 1.6. устройството за
обездвижване на кабела (шнура) е изработено от
метал, без облицовка от изолационен материал
(несъответствие по т. 14.11/т. 13.11 на стандарти
IEC 60884-1:2006/БДС 17183:1990+И1:1993); 1.7.
винтът, осигуряващ достъп до вътрешността на
щепсела, изпада при разглобяване на щепсела
(несъответствие по т. 14.4/т. 13.4 на стандарти
IEC 60884-1:2006/БДС 17183:1990+И1:1993); винтът
трябва да се завива в резба, нарязана в метал, и
да осигурява – резбата, нарязана в капака на щепсела, се поврежда след 2 завивания и развивания
(несъответствие по т. 26.1/т. 25.1 на стандарти IEC
60884-1:2006/БДС 17183:1990+И1:1993). 2. Маркировка: 2.1. липсват част от задължителните маркировки на продукта (несъответствие по т. 8.1/т.
7.1 и т. 8.2/т. 7.2 на стандарти IEC 60884-1:2006/
БДС 17183:1990+И1:1993); продуктът е маркиран
с маркировки, които са неприложими за него
и/или са отпаднали; маркировката СЕ (СО) е
неприложима и никога не е била приложима
за този продукт, тъй като щепселите не попадат
под действието на Нисковолтовата директива;
2.2. липсва символ за вида на тока, ~ или 50 Hz
(несъответствие по т. 8.1/т. 7.1 на стандарти IEC
60884-1:2006/БДС 17183:1990+И1:1993); 2.3. липсва
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маркировката – изискване за разделно събиране
на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО) и забрана за изхвърлянето
му в контейнери за смесени битови отпадъци. 3.
Инструкции: 3.1. липсва инструкция за употреба,
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
щепсел, върху който има маркировка – IESTO,
6А/250V, Co, страна на произход: България, като
стока, опасна за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Производителите, вносителите, износителите и дистрибуторите да организират незабавното
и ефективно изтегляне от пазара и изземването
от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, 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
производителите, вносителите, износителите 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.
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Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 842
от 3 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 админи
страция, 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. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изискванията на стандарт БДС EN 14682,
т. 3.1.3 – „Когато се допускат връзки, те трябва
да бъдат прикрепени за облеклото, например с
използване на тунел поне в една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки“,
т. 3.4.1 – „Свободните краища на връзките в
областта на талията трябва да се показват най-
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много 140 mm от всеки край, когато облеклото
е отворено в своята най-широка част, поставено
в хоризонтално положение“, и предвид че предлаганият на пазара детски панталон, търговска
марка A.W diamond, страна на произход Китай,
състав 65 % памук и 35 % полиестер, с пристягаща
връзка в областта на талията, не съответства на
изискванията на БДС EN 14682, 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 връзката в
областта на талията е над допустимите 140 mm,
поради което съществува риск от наранявания,
и се счита за опасен за потребителите (малки
деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
панталон, търговска марка A.W diamond, страна
на произход Китай, състав 65 % памук и 35 %
полиестер, с пристягаща връзка в областта на
талията, 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 описаната в
заповедта стока по реда, 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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8899

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 919
от 17 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята 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
№ 30 от заседание, проведено на 9.08.2012 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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
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за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от А дминистративнопроцесуалния кодекс, изискванията на стандарт БДС ЕN 14682,
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“, и
т. 3.3.4 – „Раменни презрамки са допустими при
условие че свободните краища не са по-дълги
от 140 mm от точката, в която те са завързани,
и фиксираните примки са с обиколка не по-голяма от 75 mm“, и предвид че предлаганите на
пазара детски рокли за малки и големи деца,
търговска марка ЕЛЕН-21, всички с раменни
презрамки, с прекъсната дължина, някои от
които в комплект с ластична лента или шал
от същия плат; състав: памук и полиестер, в
розов, син и бежов цвят, на цветя или цветни
шарки; страна на произход България; налично
количество в обекта съответно 10 броя за малки
деца до 7 години и 3 броя за големи деца до
14 години, с прикрепен към една от роклите в
розов цвят текстилен етикет с информация на
български език за: производителя, тел., модел
1, състава и указания за употреба, не отговарят
на БДС ЕN 14682, 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“, и т. 3.3.4 – „Раменни презрамки са
допустими, при условие че свободните краища не
са по-дълги от 140 mm от точката, в която те са
завързани, и фиксираните примки са с обиколка
не по-голяма от 75 mm“, и съществува риск от
външни наранявания, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски рокли за
малки и големи деца, търговска марка ЕЛЕН21, всички с раменни презрамки, с прекъсната
дължина, някои от които в комплект с ластична
лента или шал от същия плат; състав: памук и
полиестер, в розов, син и бежов цвят, на цветя
или цветни шарки; страна на произход България;
налично количество в обекта съответно 10 броя за
малки деца до 7 години и 3 броя за големи деца
до 14 години, с прикрепен към една от роклите
в розов цвят текстилен етикет с информация на
български език за: производителя, тел., модел 1,
състава и указания за употреба.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, 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.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8900

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 920
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, протокол № 28 от заседание,
проведено на 26.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 6733 от 28.06.2012 г.,
издаден от ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, и
експертно заключение от инж. Мая Стойчева, ИЦ
„Алми тест“, установяващи, че сгъваемо джобно
ножче с пластмасова дръжка в зелено и черно
и гравиран паяк от едната страна, на острието
от едната страна има трайна маркировка: „Smith
& Wesson®, ExtremeOps®“, предлагащ се в текстилно черно калъфче в целуфанова опаковка,
взето като проба с КП № К-148371 от 7.06.2012 г.
(с описание и снимков материал, публикувани
на интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg),
след изпитването съгласно изискванията на БДС
EN ISO 8442-2:2003, т. 5.2.1, 5.2.4 и 7.3 за безопасност по отношение на външен вид, механична
якост – опън, и механична якост – усукване,
изделието не е издържало на изпитването по
показател механична якост – усукване, като дръжката се е отделила от острието, което може да
доведе до наранявания на ползващия изделието,
което застрашава здравето и безопасността на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на сгъваемо
джобно ножче с пластмасова дръжка в зелено и
черно и гравиран паяк от едната страна, на острието от едната страна има трайна маркировка:
„Smith & Wesson®, ExtremeOps®“, предлагащ се
в текстилно черно калъфче в целуфанова опаковка, представляващо сериозен риск за здравето и
безопасността на потребителите.
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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, 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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8901

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 921
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, протокол № 28 от заседание, проведено
на 26.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 12.0032/02.055 от 9.07.2012 г. и
експертно становище изх. № 266 от 10.07.2012 г.,
изда дени от „Елп ром – ИЛЕП“ – ООД, Со фия, установяващи, че подвижен неразглобяем
двуполюсен контакт със защитно устройство,
комбиниран с двуполюсен щепсел със защитно
устройство 10/16 А 250 V (черно – бял и бял) (с
описание и снимков материал, публикувани на
интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на изискванията по отношение т. 3 – Общи
изисквания, т. 7 – Маркировка, т. 8 – Проверка
на размерите, т. 9 – Защита срещу поражения
от електрически ток, т. 18 – Загряване на БДС
17183-90+И 1:5/93 – „Съединения щепселни за
битови електрически инсталации“, нарушени са
основни изисквания за защита срещу поражения от електрически ток при директен допир
(съществува възможност за директен контакт с
части под опасно напрежение на щепсели, свързани към изделието) и при индиректен допир
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(възможност от възникване на опасна ситуация
вследствие прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита І при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието),
както и основни конструктивни изисквания (неправилното оразмеряване за проектнообявения
ток 16 А предизвиква загрявания до недопустимо високи температури, което е предпоставка
за възникване на непосредствена опасност от
изгаряния и директен контакт с части под опасно напрежение на изделието), 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 подвижен неразглобяем двуполюсен контакт със
защитно устройство, комбиниран с двуполюсен
щепсел със защитно устройство 10/16 А 250 V,
(черно – бял и бял), 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,
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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8902

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 922
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, протокол № 28 от заседание, проведено
на 26.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
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от изпитване № 6741 от 4.07.2012 г., издаден от
ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, и експертно
мнение от инж. Мая Стойчева, ръководител на
ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, установяващи
че изпитаната лятна детска количка тип чадър,
модел QX-102-RED, баркод 0 267078 00039, тръбна
алуминиева конструкция на шасито, с червена
дамаска 100 % полиестер, с черна гумена степенка
за крачетата с надпис JUMBO BEBE, с 5-точков
колан в черен цвят с надпис върху коланите
в червен цвят BABY CLUB, ширина 2 сm, без
подплънки, четири двойки колела със застопоряващ механизъм на задните две, предлагаща
се единична полиетиленова опаковка, от която
е взета проба с КП № К-142162 от 14.05.2012 г. (с
описание и снимков материал, публикувани на
интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не
отговаря на физико-механичните изисквания за
безопасност, отразени в БДС EN 1888:2003/А1,
А2, А3: 2006 „Предмети за отглеждане на малки
деца. Превозно средство с колела за малки деца.
Изисквания за безопасност и методи на изпитване“, по следните показатели:
по т. 6.2.3 – количката няма маркировка за
възраст на детето, което може да доведе до използването є за неподходяща възраст на детето
и нараняването му;
по т. 7.2.2.3 – количката не издържа изпитванията за стабилност, което може да доведе до
преобръщане на количката по време на употреба
и нараняване на детето;
по т. 17 – количката не издържа изпитването
по неравна повърхност, което намалява безопасността на детето;
по т. 20 – детската количка има гъвкава опаковка, която обаче няма изискваната от стандарта
маркировка, която трябва да бъде ярка и набиваща се на очи с текст: ВНИМАНИЕ! Пазете
тази пластмасова опаковка далече от деца, за
да ги предпазите от задушаване!“; липсата на
маркировката върху опаковката може да доведе
до игра на детето с нея и до задушаването му;
по т. 21.1 – количката няма маркировка и
инструкция за употреба на български език;
предназначението на информацията за продукта
е да намалява възможните последствия от предвидимите опасности, свързани с употребата на
продукта; информацията за продукта трябва да
бъде написана с шрифт с височина най-малко 10
mm; липсата на тази информация може да доведе
до неправилното използване на количката и риск
от нараняване на детето;
по т. 21.2 – изделието не е маркирано изобщо
(ясно, четливо и трайно) с най-малко следните
данни:
по т. 21.2.1 – търговското наименование на
производителя, вносителя или дистрибутора;
по т. 21.2.2 – артикулен или сериен номер;
по т. 21.2.3 – количката не е маркирана със
следното предупреждение: „ВНИМАНИЕ! Може
да бъде опасно да оставяте детето си без наблюдение.“; предупреждението трябва да се вижда,
когато количката се използва; това може да доведе до неправилното є използване и нараняване
на детето;
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по т. 21.2.6 – количката няма следното предупреждение, тъй като по конструкция не е подходяща за деца под 6 месеца: „ВНИМАНИЕ! Тази
количка не е подходяща за деца под 6 месеца!“;
това може да доведе до неправилното є използване и нараняване на детето; по т. 21.2.7 – няма
номер и дата на стандарт БДС EN 1888, поради
което стоката е опасна за здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане
на пазара на лятна детска количка, тип чадър,
модел QX-102-R ED, баркод 0 267078 0 0 039,
тръбна алуминиева конструкция на шасито, с
червена дамаска 100% полиестер, с черна гумена
степенка за крачетата с надпис JUMBO BEBE,
с 5-точков колан в черен цвят с надпис върху
коланите в червен цвят BABY CLUB, ширина
2 сm без подплънки, четири двойки колела със
застопоряващ механизъм на задните две, предлагаща се единична полиетиленова опаковка,
представляваща 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,
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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.

8903

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 1023
от 29 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, прието с протокол № 32 от заседание,
проведено на 22.08.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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
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случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
БДС EN 14059: 2005, протокол от изпитване № 6835
от 10.08.2012 г. и експертно мнение към него,
според които предлаганите на пазара факли с
масло – бамбукова пръчка, която в единия си край
има резервоар за горивна течност, аранжирана
с декоративна кукла, към факлата е прикрепен
етикет, съдържащ следната информация: факли с
масло, произведено в Китай, състав: метал, стъкло; производител: SNANTOU YIJIA COMPANY
LTD; вносител: „Джамбо EC.Б“ – ЕООД, София,
баркод 0297571000038, цена, без указания за
употреба, не отговарят на изискванията за без
опасност, съгласно БДС EN 14059: 2005, т. 5.4 –
якост на удар, т. 5.5 – предпазване на фитила,
т. 5.7 – изпускане на течност, т. 5.8 – издръжливост на маркировката, т. 5.9 – привлекателност
за деца, т. 6.1 – информация за продукта. Обща
информация, т. 6.3 – информация за продукта.
Инструкция за употреба, т. 6.1 – информация за
продукта. Маркировка, етикетиране и опаковка,
и носят потенциален риск от изгаряне и/или
пожар, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на факли с
масло – бамбукова пръчка, която в единия си край
има резервоар за горивна течност, аранжирана
с декоративна кукла, към факлата е прикрепен
етикет, съдържащ следната информация: факли с
масло, произведено в Китай, състав: метал, стъкло; производител: SNANTOU YIJIA COMPANY
LTD; вносител: „Джамбо EC.Б“ – ЕООД, София,
баркод 0297571000038, 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, 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 защитят животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в 3-дневен 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.
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.

8904

За председател:
Ал. Масларски

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 485
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-514 от
24.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 99088.24.29 по кадастралната карта
на кв. Долни Воден, Асеновград, с отреждане
на УПИ 24.29 за производство на пластмасови
изделия съгласно нанесените червена и сини
регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

8886

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 486
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-515 от
24.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на ПИ
с КИ № 99088.436.1 по кадастралната карта на кв.
Долни Воден, Асеновград, с отреждане на УПИ
99088.436.1 за жилищно строителство съгласно
нанесените кафяви и зелени регулационни линии, надписи със зелен цвят и щрихи с кафяв и
зелен цвят. Установява се режим на застрояване
съгласно нанесените ограничителни линии на
застрояване с червен цвят, котировки с черен
цвят и показатели на режима на застрояване със
син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административен съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

8887

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 487
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-516 от
24.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
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Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 99087.18.156 по кадастралната карта
на кв. Горни Воден, Асеновград, с отреждане на
УПИ 18.156 – за жилищно застрояване съгласно
нанесените червена и сини регулационни линии
и надписи със син цвят. Установява се режим на
застрояване съгласно нанесените ограничителни
и задължителни линии на застрояване с червен
цвят, котировки с черен цвят и показатели на
режима на застрояване със син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

8888

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 489
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-518 от
24.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява се изменение на ПУП (ПРЗ) – план
за регулация и застрояване за УПИ 18.92 – за
жилищно строителство и УПИ 18.93 – за жилищно строителство по кадастралната карта на
Асеновград, с който се образуват 3 нови урегулирани поземлени имота: УПИ І-18.541 – за жилищно застрояване, УПИ ІІ-18.542 – за жилищно
застрояване и У ПИ ІІІ-18.543 – за жилищно
застрояване и улица между УПИ І-18.541 – за
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жилищно застрояване и УПИ ІІ-18.542 – за жилищно застрояване съгласно нанесените кафяви и
зелени регулационни линии, зачерквания, надписи
и щрихи със зелен цвят. Установява се режим на
застрояване съгласно нанесените ограничителни
линии на застрояване с червен цвят, котировки с
черен цвят и показатели на режима на застрояване
със син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8890

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 488
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-517 от
24.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 99087.18.157 по кадастралната карта
на кв. Горни Воден, Асеновград, с отреждане на
УПИ 18.157 – за жилищно застрояване съгласно
нанесените червена и сини регулационни линии
и надписи със син цвят. Установява се режим на
застрояване съгласно нанесените ограничителни
и задължителни линии на застрояване с червен
цвят, котировки с черен цвят и показатели на
режима на застрояване със син цвят на приложения проект .
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

8889
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РЕШЕНИЕ № 490
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-535 от
28.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 49309.8.95 по кадастралната карта
на с. Мулдава с отреждане на УПИ І-8.95 – за
жилищно застрояване съгласно нанесените червени и сини регулационни линии и надписи със
син цвят. Установява се режим на застрояване
съгласно нанесените ограничителни линии на
застрояване с червен цвят, котировки с черен
цвят и показатели на режима на застрояване със
син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8891
РЕШЕНИЕ № 510
от 21 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 2 във връзка с чл. 62, ал. 1 АПК и предвид
фактическите основания в докладна записка
вх. № ДЗ-561 от 20.09.2012 г. от зам.-кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Допълва Решение № 492 от 12.09.2012 г., като
разпорежда предварително изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8892
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-12-7706-280
от 20 септември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Боровец-юг,
землище кв. Галата, община Варна, област Вар
на, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
19.11.2004 г. съдебно решение от 5.10.2004 г. по
адм. дело № 906/2003 на Варненския окръжен съд:
Заличават се НИ 3329 и НИ 1512 по обжалвания ПНИ, кадастрален район 403, като се
новообразуват следните имоти:
НИ 4820 (КР 403) с площ 767,29 кв.м и като
собственик в регистъра се вписва Васил Стойчев Василев с н.а. № 12, том Х, дело № 4267 от
29.05.1998 г.;
НИ 4821 (КР 403) с площ 98,26 кв. м и като
собственици в регистъра се записват наследниците
на Петър Данаилов Енев.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Горна
Трака, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
18.08.2009 г. съдебно решение от 24.07.2009 г. по
адм. дело № 1545/2006 на Варненския окръжен съд:
Заличава се НИ 4143 и се променят границите
и площта на новообразуваните имоти:
НИ 871 става с площ 2177,41 кв. м, в регистъра се заличават вписаните като собственици
Кристиян Сергий Антонов с нотариален акт
№ 162 от 16.12.1993 г., т. LІХ, д. 14994 за 1/2 ид. ч.
и Владимир Димитров Недялков с нотариален
акт № 162 от 16.12.1993 г., т. LІХ, д. 14994 за 1/2
ид. ч. и като собственици се вписват:
– Кристиян Сергий Антонов за 1/2 ид. част
от 1000 кв. м с н.а. № 162, том LХІ, дело № 14994
от 16.12.1993 г., вх. рег. № 15219;
– Милена Андонова Иванова за 1/2 ид. част
от 1000 кв. м с н.а. № 15, том ХV, дело № 4686
от 8.05.1995 г., вх. рег. № 3667;
– Тошка Атанасова Йовчева-Хаджианастасиу за 1000 кв. м с н.а. № 33, том ІІ, дело 68 от
10.01.1992 г.;
НИ 4142 става с площ 391,43, а в регистъра
като собственици се вписват наследниците на
Деспина Георгиева Кереметчиева с решение
№ 1018 от 7.11.2003 г. на ОСЗГ – Варна, по заявление вх. № 40748.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
7.09.2009 г. съдебно решение № 19 от 7.01.2009 г.
по адм. дело № 1559/2006 на Варненския окръжен
съд и съдебно решение № 9278 от 7.09.2009 г. по
адм. дело № 2738/2009 на Върховния административен съд на Република България:
Заличават се новообразувани имоти 75, 4107
и 4221 по обжалвания ПНИ, като се новообразуват имоти:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

НИ 75 с площ 600 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Пенчо Иванов Василев с
оценителен протокол № 1452 от 11.04.1994 г.;
НИ 4107 с площ 1321 кв. м и в регистъра като
собственици се вписват:
– за 1206 кв. м ид. ч. като собственик се вписва
Никола Иванов Николов с договор за доброволна
делба № 179 от 7.09.1994 г., том ІІІ, р. № 8988;
– за 115 кв. м ид. части като собственици се
вписват наследниците на Иван Николов Зоицов
с решение № 189 от 11.03.1994 г. на ПК – Варна,
по заявление вх. № 40355;
НИ 4221 с площ 1322 кв. м и в регистъра като
собственици се вписват:
– за 1219 кв. м ид. ч. като собственик се вписва
Дамян Иванов Николов с договор за доброволна
делба № 179 от 7.09.1994 г., том ІІІ, р. № 8988;
– за 103 кв. м ид. части като собственици се
вписват наследниците на Иван Николов Зоицов
с решение № 189 от 11.03.1994 г. на ПК – Варна,
по заявление вх. № 40355.
Общински път № 9502 променя границите си
и става с площ 2573 кв. м.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 17.07.20 09 г. съдебно решение № 1068 от
18.06.2009 г. по адм. дело № 62/2009 на Административния съд – Варна:
За НИ 1172 (КР 517) с площ от 1938 кв.м в
регистъра се заличават вписаните като собственици н-ци Парашкева Янева Николова и като
собственици се записват:
– Соня Владимирова Райчева и Емил Владимиров Райчев с н.а. № 172, том І, рег. № 3685,
дело № 142 от 28.03.2007 г., вписан в СВ с акт
№ 9, том ХХІІІ, дело 5407, вх. рег. № 7620 от
28.03.2007 г., и н.а. № 128, том ІV, дело 1917 от
31.03.1998 г., за 1000 кв. м ид. части от 1983 кв.м;
– Николай Георгиев Дуков с н.а. № 4, том
ХХVІІІ, дело 7342 от 13.08.1996 г., за 983 кв.м ид.
части от 1983 кв. м.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 31.03.20 09 г. с ъдебно решен ие № 345 о т
9.03.2009 г. по адм. дело № 2238/2008 на Административния съд – Варна, и влязло в законна
сила на 26.05.2010 г. съдебно решение № 2545
от 27.07.2009 г. по гр. дело № 7768/2007 на Варненския районен съд, вписано в книгите по
вписванията на 7.06.2010 г., том ІV, № 74, вх. рег.
№ 10107, кд. 1233:
За НИ 1660 (КР 517) с площ 1291 кв. м в
регист ъра се заличава вписани ят като собственик Желю Петков Желев с нотариален акт
№ 165 от 18.05.1999 г., т. V, д. 2504, изд. ВРС, и
като собственици се вписват наследниците на
Васил Ставрев Арнаудов с решение № 1156 от
25.10.2004 г. на ОСЗГ – Варна, по заявление
вх. № 41029.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
29.04.2009 г. съдебно решение № 547 от 2.04.2009 г.
по адм. дело № 2220/2008 на Административния
съд – Варна:
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Заличават се НИ 711 и НИ 4052 и се новообразува имот № 711 (КР 517) с площ 909,75 кв. м, като
в регистъра като собственик се вписва Димитър
Михалев Киряков с н.а. № 124 от 31.03.1994 г., том
ІХ, дело 4703, за 600 кв. м ид. части.
Променят се границите и площта на общински
път № 9514, който става с площ 2013,92 кв. м.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Пчелина,
КР 506, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
23.04.2011 г. съдебно решение № 851 от 11.04.2011 г.
по адм. дело № 2225/2010 на Административния
съд – Варна:
Заличават се новообразувани имоти 506.98 и
506.99 и се новообразува имот с идентификатор
№ 506.98 с площ 804 кв.м и в регистъра като
собственик се вписва Атанас Димов Атанасов с
н.а. № 36, том ХLІV, дело 16416 от 28.10.1994 г.
за 600 кв. м.
V. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Свети Никола – строителни
граници по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище гр.
Варна, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
6.03.2009 г. съдебно решение № 1156 от 1.08.2008 г.
по адм. дело № 156/2008 на Административния съд – Варна, и съдебно решение № 3007 от
6.03.2009 г. по адм. дело № 13169/2008 г. на Върховния съд на Република България:
Заличават се НИ 1028, 1029 и 1031 по обжалвания ПНИ, като се новообразуват имоти:
НИ 1028 става с площ 640 кв.м, като в регистъра като собственици се записват Георги Сергеев Марценков и Искра Сергеева Марценкова
с н.а. № 104, том І, рег. № 1319, дело № 104 от
13.08.2002 г., вписан в СВ с акт № 47, том ХХХІІІ,
вх.рег. № 10806 от 13.08.2002 г., дело № 7372;
НИ 1029 става с площ 820 кв. м, като в регистъра като собственици се записват Георги
Сергеев Марценков и Искра Сергеева Марценкова
с н.а. № 105, том І, рег. № 1320, дело № 105 от
13.08.2002 г., вписан в СВ с акт № 81, том ХХХІІІ,
вх. рег. № 10889 от 14.08.2002 г., дело № 7413;
НИ 1031 става с площ 1253 кв. м, като не се
променя записаната в регистъра като собственик
Мария Александрова Димитрова.
VІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
29.09.2009 г. съдебно решение № 786 от 20.12.2008 г.
по адм. дело № 744/2006 на Варненския окръжен
съд и съдебно решение № 11128 от 29.09.2009 г.
по адм. дело № 3672/2009 на Върховния административен съд на Република България:
НИ 20 става с площ 599,98 кв.м и като собственик в регистъра се вписва Пеню Неделчев
Стоянов с н.а. № 17, том ХХІ, дело № 9689 от
25.06.1994 г.;
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НИ 28 става с площ 623,72 кв. м, записан в
регистъра на наследниците на Атанас Андреев
Парашкевов с решение № 229 от 24.06.1994 г. на
ПК – Варна, по заявление вх. № 40902.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8857

Областен управител:
Д. Симеонов

ЗАПОВЕД № РД-12-7706-281
от 21 септември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Траката,
землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
9.08.2008 г. съдебно решение № 489 от 16.07.2008 г.
по адм.д. № 673/2006 на Варненския окръжен съд:
Заличават се НИ 714 и 715, като се новообразуват следните имоти:
НИ 6899 с площ 600 кв. м за Никола Цеков
Николов съгласно оценителен протокол № 2341
от 9.08.1994 г.;
НИ 6900 с площ 567 кв. м за наследниците
на Ради Димитров Попончев съгласно решение
№ 107 на ПК – Варна от 8.09.1993 г.;
НИ 6901 с площ 600 кв. м за Атанас Василев
Даракчиев съгласно н.а. № 122 от 21.01.1994 г.,
том ІІ, дело 909.
Изменя се пътна отсечка 9515.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8858

Областен управител:
Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 165
от 17 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 1 и 6, § 8, ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ветово, одобрява ПУП – ИПУР между
о.т. 126 и о.т. 127, като уличната регулация се
проведе по кадастралните граници на ПИ 951,
ПИ 952, ПИ 953 и ПИ 954 в кв. 56 и ПИ 984, кв.
63 по плана на гр. Глоджево и ПУП – ИПР за
ПИ 953, кв. 56 по плана на гр. Глоджево.
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Председател:
Б. Гайтанов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-138
от 19 септември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ЗСПЗЗ, за кадастрален район 616,
местност Поп Стоево, на територията на землище
с. Борики (ЕКАТТЕ 05400) и кадастрален район
605, местност Вехтата къща, землище с. Боженците (ЕКАТТЕ 04964), община Габрово, област
с административен център Габрово.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Габрово до Районния съд – Габрово, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

8820

Областен управител:
М. Костадинов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 321
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-6160 от
10.07.2012 г. по преписка вх. № УТ 2_20-1457 от
2011 г. от „Рител“ – ООД, и след становище на
ПК по устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за техническа инфраструктура: отвеждаща площадкова канализация
от ПИ № 042029 – собственост на „Рител“ – ООД,
през имот № 000258 – полски път на община
Елин Пелин, и заустване в р. Матица, местност
Мортозаница – П, в землището на с. Мусачево,
ЕК АТТЕ 49388, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинският съвет
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.

8758

Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 218
от 4 септември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
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ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2012 г. на
ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект на ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 039183, м.
Усойско бърдо, с. Чибаовци, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м,
3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. – 1,0, озеленяване – 60 %, и свободно застрояване.

8814

Председател:
В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 219
от 4 септември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 9 от 2012 г. на
ОЕСУТ, т. 12, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект на ПЗ (план за застрояване) за
складове за промишлени стоки и офиси за имот
067043, зона предимно промишлена (Пп), м. Блато,
с. Петърч, община Костинброд, кота корниз – 10 м,
3 етажа, плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 40 %, и свободно застрояване.

8815

Председател:
В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 220
от 4 септември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2012 г. на
ОЕСУТ, т. 1, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект на ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 351152, с.
Драговищица, община Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м, 3 етажа,
плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 40 %,
и свободно застрояване.

8816

Председател:
В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 223
от 4 септември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2012 г. на
ОЕСУТ, т. 7, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект на ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 012009,
м. Блато, с. Петърч, община Костинброд, зона
с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м, 3
етажа, плътност – 40 %, Кинт. – 1,0, озеленяване – 60 %, и свободно застрояване.

8817

Председател:
В. Михайлов
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РЕШЕНИЕ № 227
от 4 септември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 9 от
2008 г. на ОЕСУТ, т. 15, Общинският съвет – гр.
Костинброд, одобрява проект на ПУП – ПЗ (план
за застрояване) за ниско жилищно строителство
за имот 657018, гр. Костинброд, зона с малка
височина (Жм), кота корниз – 10 м, 3 етажа,
плътност – 40 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 60 %,
и свободно застрояване.

8818

Председател:
В. Михайлов
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на транспорта), 069028 – др. жп територия (Община Луковит), улица от строителните граници на
населеното място в участък с осови точки 50; 69;
– довеждащ канализационен колектор през
ПИ с кадастрални номера: 000066 – полски път
(Община Луковит), 000067 – жп транспорт (Министерство на транспорта), 069028 – др. жп територия
(Община Луковит), улица от строителните граници
на населеното място в участък с осови точки 50; 69.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъ
образност в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Луковит пред
Административния съд – Ловеч.
Председател:
К. Василев
8822

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 146
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 59, ал. 1 ЗУТ, Заповед № 311 от 26.10.2009 г.
на кмета на Община Луковит за допускане изработване на ПУП – ПРЗ и парцеларни планове
за техническа транспортна инфраструктура и
становище на ОЕСУТ по т. 1 от протокол № 9
от 13.09.2012 г. Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, специализирани плансхеми за външно електрозахранване и довеждащ
водопровод във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ за
участъка в строителните граници на населеното
място и ПУП – парцеларни планове съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън строителните граници на населеното място за трасета на
външно електрозахранване, довеждащ водопровод
и довеждащ канализационен колектор.
С плана за застрояване се определя застрояване
за част от поземлен имот с кадастрален номер
069012 със следните показатели:
– устройствена зона – „Пч“ (чисто производствена);
– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „Пречиствателно съоръжение за отпадни
води – с. Румянцево“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 ЗУТ – ниско с височина до 10 м.
Със специализираните план-схеми и парцеларните планове се определят трасета и сервитути на:
– външно електрозахранване за площадката
през ПИ с кадастрални номера: 000066 – полски
път (Община Луковит), 000067 – жп транспорт
(Министерство на транспорта), 069028 – др. жп
територия (Община Луковит), улица от строителните граници на населеното място в участък
с осови точки 50; 69;
– водопровод до площадката през ПИ с кадастрални номера: 000066 – полски път (Община
Луковит), 000067 – жп транспорт (Министерство

РЕШЕНИЕ № 148
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 13 от 1.08.2012 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км
2+732 до включването в път І-9 при км 364+160
(3+200)“ за землището на гр. Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Т. Браяновски
8821

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 244
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение № 1 на ОЕСУТ от 16.08.2012 г.
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за канализационно
отклонение за отпадъчни води от поземлени имоти
(ПИ) с идентификатори: 48489.27.3, 48489.27.649,
48489.27.663, 48489.27.664, 48489.27.743, 48489.27.744,
48489.27.745, 48489.27.746, 48489.27.747, 48489.27.748,
48489.27.749 и 48489.27.750, през ПИ с идентификатор 48489.27.158, 48489.27.743, 48489.27.744,
48489.27.6 и 48489.27.26 до съществуваща шахта в
ПИ с идентификатор 48489.27.26 по кадастралната
карта на гр. Монтана, местност Семчова круша.
ПУП – ПП се одобрява по зелените и черните
линии, цифри и надписи и е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
8859

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 245
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 6 на ОЕСУТ от
23.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Монтана,
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатор 48489.30.361
по кадастралната карта на гр. Монтана с трайно
предназначение земеделска земя за „Производствено-складова база и ОО“.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

8860

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 179
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след станалите
разисквания Общинският съвет – гр. Пазарджик,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод от Електрическа централа в
обект „Оранжерии Гимел 500 дка“, попадащ в
землищата на с. Мокрище и с. Звъничево, преминаващ през републикански път I-8 до обект
„Оранжерии Гимел 200 дка“, землище Братаница,
с дължина на трасето 3763 м, от които 124 м са
в землището на с. Мокрище, 2538 м – в землището на с. Звъничево, а 1101 м – в землището на
с. Братаница, със сервитутни ивици по 1 м от
двете му страни съгласно изчертаните с червено
трасе и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.

8984

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 180
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след станалите
разисквания Общинският съвет – гр. Пазарджик,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод от Електрическа централа в обект
„Оранжерии Гимел 500 дка“, попадащ в землищата
на с. Мокрище и с. Звъничево, преминаващ през
републикански път І-8, до края на регулацията
на гр. Пазарджик, с дължина на трасето 3435 м,
от които 1783 м са в землището на с. Мокрище,
а 1652 м – в землището на гр. Пазарджик, със

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

сервитутни ивици по 1 м от двете му страни съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

8985

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 199
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) като част от „Интегриран
инвестиционен проект във ВиК сектор гр. Панагюрище – обект „Пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ) гр. Панагюрище“ в местността Мрамор – землище на гр. Панагюрище,
община Панагюрище, в части:
– ПУП – парцеларен план (ПП) за обект
„Трасе на довеждащ колектор до площадката за
изграждане на ПСОВ“ с обща дължина 993 м
в участъка, преминаващ през земеделска територия, с обхват имоти № 107404, 107300, 107385,
108375, 108382, 108418, 108472, 108473, 108391,
108393, 108474, 234015, 308008, 308009, 308004 в
землището на гр. Панагюрище, частна и общинска собственост;
– технически инвестиционен проект за обект
„Довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ“.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Панагюрище пред Административния съд – Пазарджик.

8840

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

ОБЩИНА САНДАНСКИ
ЗАПОВЕД № УТИП-148
от 10 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 ЗОС съгласно влязло в сила Решение № 25 от 7.02.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Сандански, за одобрение
на подробен устройствен план за изграждане на
обект – публична общинска собственост: „Улична
регулация в местността Нишан таши, землище
на гр. Сандански и землище на с. Поленица,
община Сандански“, нареждам:
1. Да се отчуждят принудително частите от
имоти, попадащи в реализацията на обект „Улична
регулация в местността Нишан таши, землище
на гр. Сандански и землище на с. Поленица,
община Сандански“, описани в долната таблица,
както следва:

С Т Р. 8 0
№
по
ред

№ на
имота

1

2

ДЪРЖАВЕН
Вид терито- Местонария
хождение

3

4

зем л и ще г р. Са н да нск и

ВЕСТНИК

Площ за
отчуждаване, дка

Дължимо
обезщетение, лв.

Име на собственик

5

6

7

Контур К1

1.

000064

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,002

14,00

2.

098006

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,038

266,00

землище с. Поленица

БРОЙ 75

Ангел Кирилов Караманолев
Костадин Стоянов Петров, Йорданка Методиева Петрова, Стоян Кръстев Петров,
Райна Кръстева Петрова

Контур К2

3.

002016

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,137

959,00

Славка Димова Делиева, Василка Димова
Гушева

4.

002039

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,095

665,00

Цветанка Костадинова Илиева

5.

002041

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,045

315,00 Антоанета Мариова Балевурова
„Имобилия“ – ЕООД

6.

002044

населени
места

Нишан
таши

0,002

14,00

Симеон Николов Мешев

7.

002045

населени
места

Нишан
таши

0,102

714,00

Георги Николов Мешев

зем л и ще г р. Са н да нск и
8.

000039

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,012

84,00

„САД – 2004“ – ЕООД

9.

000628

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,020

140,00

„Изгрев 05“ – ЕООД

10.

000747

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,055

385,00

Благой Милушев Арнаудов

11.

000748

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,024

168,00

„САД – 2004“ – ЕООД

12.

094007

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,148

1036,00 Димитър Георгиев Станков,
Емилия Мигдалова,
Красимир Валентинов Мигдалов

13.

094008

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,051

375,00

„Дом А и А“ – ЕООД

14.

094010

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,045

315,00

Емилия Димитрова Цветанова

15.

095008

др.сел.
територия

Нишан
таши

0,006

42,00

Димитър Христов Лазаров

16.

095011

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,029

203,00

Румен Бориславов Божинов

17.

095012

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,023

161,00

„Санданска перла“ – ЕООД

18.

095032

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,040

280,00

Васка Кирилова Николова, Иван Кирилов
Николов, Емил Филипов Николов, Василка
Кирилова Николова, Илия Стоянов Геренски, Николай Стоянов Геренски

19.

096003

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,032

224,00

Неранза Филипова Велева, Силвия Филипова Пепегова, Андрей Николов Пепегов,
Филип Николов Пепегов

20.

099004

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,052

364,00

Петър Кирилов Кичеец
„Сандански холидей груп“ – ООД

21.

099006

др. сел.
територия

Нишан
таши

0,044

308,00

Любомир Филчев Кичеец

БРОЙ 75
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4

5

6
Контур К3

зем л и ще г р. Са н да нск и
22. 000086 др. сел.
Нишан
територия
таши

0,179

23.

095023

0,042

24.

096003

25.

098028

26.

099004

27.

099007

землище
28. 002012
29.

002014

30.

003009

др. сел.
територия
др. сел.
територия

Нишан
таши
Нишан
таши

Нишан
др. сел.
територия
таши
др. сел.
Нишан
територия
таши
Нишан
др. сел.
територия
таши
на с. Поленица
др. сел.
Нишан
територия
таши
др. сел.
Нишан
територия
таши
др. сел.
Пръчкотеритория
вец

зем л и ще на г р. Са н да нск и
31. 090012 др. сел.
Нишан
територия
таши
32. 090013 др. сел.
Нишан
територия
таши
зем л и ще на г р. Са н да нск и
33. 098022 др. сел.
Нишан
територия
таши
зем л и ще г р. Са н да нск и
34. 097007 др. сел.
Нишан
територия
таши
35. 097008 др. сел.
Нишан
територия
таши
36. 097021 др. сел.
Нишан
територия
таши
зем л и ще г р. Са н да нск и
37. 000101 др. сел.
Нишан
територия
таши
38. 000290 населени
Нишан
места
таши
39. 097010 др. сел.
Нишан
територия
таши
40. 097011 др. сел.
Нишан
територия
таши
41. 097020 др. сел.
Нишан
територия
таши

ВЕСТНИК

0,154

С Т Р. 8 1
7

1253,00 Людмил Георгиев Карамитов, Милена
Благоева Карамитова, Живко Димитров
Литов, Владимир Георгиев Заечки, Стоян
Иванов Танков
294,00 „Гръцки мрамор“ – ЕООД

0,047

1078,00 Неранза Филипова Велева, Силвия Филипова Пепегова, Андрей Николов Пепегов,
Филип Николов Пепегов
581,00 Георги Кирилов Кутлев, Наталия Александрова Кутлева
427,00 Петър Кирилов Кичеец
„Сандански холидей груп“ – ООД
329,00 Антони Филипов Кичеец

0,075

525,00

0,201

1407,00 Зоя Николова Пачова

0,197

1379,00 Н-ци Георги Ангелов Паскалев

0,083
0,061

„Актив“ – ЕООД

Контур К4
0,329

2303,00 Донка Добрева Арнаудова, Елена Томова
Дончева
0,033
231,00 Гюргя Иванова Василева, Чудомир Иванов
Карадимитров, Невена Иванова Тачева,
Живка Иванова Шопова
Контур К6
0,018

126,00

Величко Георгиев Маламов

Контур К7
0,002

14,00

Владо Стоянов Стоев

0,006

42,00

Фанка Деянова Огнянова

0,008

56,00

Росица Симеонова Бабалева, Васил Симеонов Бабалев, Симеон Стоянов Бабалев

Контур К8
0,016

112,00

Румен Воденов Воденов

0,012

84,00

„Евро проект инженеринг“ – ООД

0,016

112,00

„Ж.И.П.“ – ООД

0,012

84,00

0,010

70,00

А лексан д ър Кру мов Станоев, Ми хаи л
Иванов Стоев
Красимир Георгиев Цуцаков

С Т Р. 8 2
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4

землище с. Поленица
42. 002025 др. сел.
Нишан
територия
таши
Нишан
43. 002027 др. сел.
територия
таши

5

ВЕСТНИК

6
Контур К10

БРОЙ 75
7

0,056

392,00

„Метал кимс“ – ООД

0,041

287,00

Владислав Любомиров Дамянов

Контур К11

землище с.Поленица
44.

002023 др. сел.
територия

Нишан
таши

0,066

462,00

Симеон Николов Мешев

45

002027 др. сел.
територия

Нишан
таши

0,036

252,00

Владислав Любомиров Дамянов

Контур К12

землище с.Поленица
46.

002012 населени
места

Нишан
таши

0,096

672,00

47.

002014 др. сел.
територия

Нишан
таши

0,190

1330,00 Зоя Николова Пачова

48.

002016 др. сел.
територия

Нишан
таши

0,135

945,00

Славка Димова Делиева, Василка Димова
Гушева

49.

002039 др. сел.
територия

Нишан
таши

0,019

133,00

Цветанка Костадинова Илиева

2. Като обезщетение за отчуждаваните части
от поземлените имоти нареждам да се изплатят
сумите, описани в горната таблица, представляващи цената на имотите съгласно оценката на
лицензирания оценител, приета с протокол на
комисията, определена със Заповед № УТИП-23
от 7.05.2012 г. на кмета на общината.
Мотивите за отчуждаването на части от опи
саните имоти са свързани със задоволяване на
общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, а именно за изграждане на
обект – публична общинска собственост: „Улична
регулация в местността Нишан таши, землище
на гр. Сандански и землище на с. Поленица,
община Сандански.
На основание чл. 25, ал. 1 ЗОС е публикувано
обявление в два национални ежедневника – в.
„Труд“ и в. „24 часа“ от 25.07.2012 г., в един местен ежедневник – в. „Вяра“ от 25.07.2012 г., на
интернет страницата на Община Сандански, на
информационното табло в сградата на Община
Сандански и на информационното табло в сградата на кметство – с. Поленица.
С оглед изложеното са налице правните основания, предвидени в ЗОС за извършване на
отчуждаването.
3. Определените в тази заповед обезщетения да бъдат внесени по сметка в „УниКредит
Булбанк“ – АД, клон Сандански, и на първия
работен ден след влизане в сила на заповедта
да бъдат изплатени от Община Сандански на
правоимащите.

„Актив“ – ЕООД

В едномесечен срок след изплащане на предвидените обезщетения собствениците на отчуждените имоти са длъжни да освободят частта от
имотите – предмет на отчуждаването.
Изпълнението на заповедта възлагам на
дирекция „УТИП“ и дирекция „ФБСМП“ при
общинска администрация – Сандански.
Контрола по изпълнението възлагам на Васил
Бабалев – зам.-кмет „ССОБРО“ при общинската
администрация – Сандански.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“
Кмет:
А. Тотев

8767

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1335
от 18 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за територията
на кв. Железник, гр. Стара Загора, обхващащ
квартали с № 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694,
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695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,
721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737.
Проектът е на разположение в сградата на
общината на бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Стара Загора.

8885

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 283
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за територията
на парк „Бедечка“, гр. Стара Загора – част от
кадастрален район 513, обхващащ следните квартали: № 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831.
Планът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8841

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 14
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява частично изменение на ПУП – план
за регулация на кв. 107, кв. 124 и кв. 137 на гр.
Търговище – централна градска част, с който се
правят следните изменения:
– възстановява се уличната регулация на ул.
Иван Вазов и ул. Георги Бенковски;
– образува се нов УПИ III за имот с идентификатор 73626.506.663 с отреждане „За административни дейности“;
– имотите с идентификатори 73626.506.577
и 73626.506.580 се придават към УПИ II, като
уличната регулационна граница на УПИ II се
прокарва по източната им имотна граница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

8839

Председател:
С. Али
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 211
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове за:
1. Трасе на ел. провод 20 kV до поземлен
имот № 020043 през поземлени имоти № 020054
и 000338 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.
2. Трасе на водопровод до поземлен имот
№ 020043 през поземлени имоти № 000339 и
000338 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово.
3. Трасе на канализационен клон от поземлен
имот № 020043 до дере – поземлен имот № 000030,
през поземлен имот № 000645 по КВС на з-ще с.
Хаджи Димитрово.
4. Трасе на ел. провод 20 kV до поземлен имот
№ 020048 през поземлен имот № 020049 по КВС
на з-ще с. Хаджи Димитрово.
5. Трасе на водопровод до поземлен имот
№ 020048 през поземлен имот № 000118, АМ „Тракия“ на км 276+241.4 и поземлен имот № 000085
по КВС на землище с. Хаджи Димитрово.
6. Трасе на канализационен клон от поземлен
имот № 020048 до отводнителен канал – поземлен
имот № 000054, през поземлен имот № 000118 по
КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община „Тунджа“ – Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.

8760

Председател:
К. Карагьозов

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-304
от 4 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с Решение
№ 172 по протокол № 13 от 13.08.2012 г. на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, нареждам:
1. Да се закрие ЦДГ „Минзухар“ – с. Горно
Белево, считано от 12.09.2012 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала
на ЦДГ „Минзухар“ – с. Горно Белево, да бъдат
уредени по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата да бъдат пренасочени към найблизкото учебно заведение в общината – ЦДГ
„Боряна“ – с. Партизанин.
4. Приемането и съхранението на задължителната документация и архива на ЦДГ „Минзухар“ – с. Горно Белево, да се извърши от директора
на ЦДГ „Боряна“ – с. Партизанин.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Мануела Димитрова Делчева – директор на
дирекция „Административно обслужване, образование и социално-икономически дейности“ в
Община Братя Даскалови.
Кмет:
Ив. Танев
8790
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ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 151
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на линейната инфраструктура, представляващ парцеларен план на трасе
за външно електрозахранване на ПИ № 0000049,
землище на с. Лещен, община Гърмен, област
Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем

8823

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-08-746
от 18 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 205, т. 1 ЗУТ и

ВЕСТНИК
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предвид необходимостта от задоволяване на
общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, въз основа на действащ
подробен устройствен план (ПУП) нареждам:
1. Принудително отчуждавам за общинска
нужда, определена като изграждане на улица с
осови точки (о.т.) с № 46 и 54 по плана на с. Добромир, община Руен, област Бургас, недвижими
имоти или части от тях – частна собственост,
подробно описани в приложението.
2. На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС и чл. 145,
ал. 1 АПК заповедта подлежи на обжалване в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас,
чрез Община Руен от собствениците на недвижимите имоти или части от тях, предмет на
принудително отчуждаване.
3. Определеното в приложението по т. 1
на заповедта равностойно парично обезщетение ще бъде внесено в „Търговска банка Инвестбанк“ – АД, по нарочно създадена за това
банкова сметка на името на Община Руен с
достъп от правоимащите лица и ще се изплаща
след 6.11.2012 г.
4. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Айдън Гюджен – главен архитект на
Община Руен.
Приложение
по т. 1

№
на ПИ

№ на
УПИ

Кв.

Конкретно предназначение на
недвижимите
имоти по действащ план

№

Собственик(ци)
(име, презиме и фамилия)

1

2

3

4

5

6

Площ
Обща
на
площ за
имота, отчуждаm2
ване, m 2
7

Оценка на
площта за
отчуждаване, лв.

8

9

201

V-201 и
VІ-201

24

за жилищни нуж- 1
ди

Нутфи Мустафа Смаил 867.29

21.44

204

202

-

-

улица

Иб Мустафа Исмаил

492.92

4289

203

ІІ-203

25

за жилищни нуж- 3.1
ди
3.2

Мийрем Ахмед Ахмед 650.39

1.22

12

за жилищни нуж- 4
ди

Мехмед Осман
Ереджеб

1210.66 3.20

31

3221.26 518.78

4536

204
Общо:

8819

І-204

25

2

492.92

Мустафа Ереджеб
Ахмед

Кмет:
И. Осман
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23. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Симов дол“, разположена в землището на
с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4692522

8568994

2.

4692523

8569949

3.

4691774

8569950

4.

4691758

8569842

5.

4691218

8569920

6.

4690843

8569506

7.

4691186

8567531

8.
4691383
8567574
8905
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ, че на основание чл. 154, ал. 5
във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 8 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ
заместник-министърът на регионалното развитие
и благоустройството е издал Заповед № РС-49 от
18.09.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-8 от 14.05.2007 г. по искане на Държавно
предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция и
електрификация на жп линията по коридори IV и
IX Пловдив – Свиленград. Фаза 1 Крумово – Първомай км 164+575 – км 201+300“ за Етап 2: Надлез
„Поповица 1“ на км 184+954, 46 за оптимизиране
на южна пътна връзка. На основание чл. 60, ал. 1
АПК е допуснато предварително изпълнение на
заповедта. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК Заповед № РС49 от 18.09.2012 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-8 от 14.05.2007 г. подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ. Предварителното изпълнение може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София-град, в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8908
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 и чл. 153, ал. 1
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регио
налното развитие и благоустройството е издал
Разрешение за строеж № РС-48 от 18.09.2012 г.
на „Летище София“ – ЕАД, за обект „Козирки
на КПП 3 и КПП 5, находящи се съответно в

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

УПИ Х и УПИ ХІІ от кв. 2 по плана на Летищен
комплекс – София“. На основание чл. 60, ал. 1
АПК за защита на особено важни държавни и
обществени интереси е допуснато предварително
изпълнение на разрешението за строеж. Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано
пред А дминистративния съд – София-град, в
3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8909
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ във връзка с чл. 112е, ал. 4 от Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) и чл. 148, ал. 3 и 4 във връзка с
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-52 от 20.09.2012 г. на Община Бургас за
обект „Реконструкция и модернизация на рибарско
пристанище ,,Сарафово“, включващо поземлени
имоти (ПИ) с идентификатори 07079.820.1234,
07079.820.1235, 07079.820.1236, 07079.820.1238,
07079.820.1239, 07079.820.1241, 07079.820.1242,
07079.820.1245, 07079.820.1246 и 07079.820.1247
по КККР на гр. Бургас, попадащи в обхвата на
УПИ ІІ, кв. 63 от подробния устройствен план
на кв. Сарафово, гр. Бургас, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1612 от 21.06.2012 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
8910
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал
на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-53 от
25.09.2012 г. за обект „Стабилизиране на петата на
наклонена кейова стена на пристанищен терминал
Видин – Център“ на територията на гр. Видин,
пристанищен терминал Видин – Център (между
km 789+500 и km 790+940 на р. Дунав). На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132,
ал. 1 и 2 АПК разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – София, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8953
27. – Техническият университет – Варна, обявява следните конкурси за приемане на редовни
докторанти по държавна поръчка за учебната
2012/2013 г. на основание Решение на МС № 375
от 11.05.2012 г., чл. 3 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България, чл. 42
ал. 4 и чл. 68 ЗВО:
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ВЕСТНИК

Научна специалност

БРОЙ 75
Бройки,
редовно

№

Шифър

1.

02.03.01

Теория на кораба

1

2.

02.03.03

Проектиране и конструиране на кораба

1

3.

02.03.04

Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта

1

4.

02.03.05

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

5.

02.06.01

Теоретична топлотехника

1

6.

02.06.13

Промишлена топлотехника

1

7.

02.01.02

Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

8.

02.01.03

Машинознание и машинни елементи

1

9.

02.01.10

Технология на машиностроенето

1

10.

02.01.42

Двигатели с вътрешно горене

1

11.

02.19.06

Ергономия и промишлен дизайн

1

12.

02.04.01

Теоретична електротехника

1

13.

02.04.04

Електрически машини

1

14.

02.04.05

Електрически апарати

1

15.

02.04.13

Електротехнологии

1

16.

02.04.15

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

17.

02.06.06

Електрически мрежи и системи

1

18.

02.07.01

Теоретични основи на комуникационната техника

1

19.

02.07.03

Радиолокация и радионавигация

1

20.

02.07.06

Електродинамика и антенно-фидерни устройства

1

21.

02.07.20

Комуникационни мрежи и системи

1

22.

02.20.08

Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

1

23.

02.21.01

Теория на автоматичното управление

1

24.

02.21.03

Системно програмиране

1

25.

02.21.04

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

26.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
(по отрасли)

1

27.

02.21.08

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

28.

02.14.09

Уп ра влен ие и орга н иза ц и я на п ром и ш лен и я т ра нспор т (воден
транспорт)

1

29.

02.14.12

Управление на кораби и корабоводене

1

30.

02.22.05

Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли)

1

31.

02.19.08

Динамика, якост и надеждност на машините и системите

1

32.

05.02.21

Организация и управление на производството (индустрия)

1

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление (типов образец, попълва се при подаването); 2. автобиография; 3. диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Справки и приемане
на необходимите документи: в ТУ – Варна, стая 318 НУК; Г. Велева, тел. 052-383-427.
8792
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63. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академичните длъжности: професори в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
по научна специалност „Анатомия, хистология
и цитология“ – един, за Факултет по медицина,
Катедра по анатомия, хистология и ембриология; по научна специалност „Анестезиология и
реаниматология“ – един, за Факултет по медицина, Катедра по обща и оперативна хирургия,
анестезиология и интензивно лечение и Клиника
по анестезиология и интензивно лечение към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; по научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един, за
Факултет по обществено здравеопазване, Катедра по здравни грижи; доценти в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Медицинска радиология
и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ (нуклеарна медицина) – един,
за Факултет по медицина, Катедра по образна
диагностика и Клиника по нуклеарна медицина,
метаболитна терапия и лъчелечение към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; по научна специалност „Вътрешни болести“ – един, за Факултет по
медицина, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести и Клиника по вътрешни болести,
Второ отделение към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; по научна специалност „Съдова хирургия“ – един, за Факултет по медицина, Катедра
по хирургични болести, УНС по съдова хирургия
и Клиника по съдова хирургия към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; по научна специалност
„Урология“ – един, за Факултет по медицина,
Катедра по хирургични болести, УНС по урология и Клиника по урология към МБАЛ „Св.
Анна“ – АД; по научна специалност „Ото-риноларингология“ – един, за Факултет по дентална
медицина, Катедра по клинични медицински
науки, УНС по хирургически болести; по научна
№
по
ред
І.

Шифър
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специалност „Неврология“ – двама, за Факултет
по дентална медицина, Катедра по клинични
медицински науки, УНС по вътрешни болести
и Клиника по нервни болести към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; по научна специалност
„Дерматология и венерология“ – един, за Медицинския колеж – Варна, УНС „Рехабилитатор и
медицински козметик“; по научна специалност
„Физиотерапия, ку рортология и рехабилитация“ – един, за Медицинския колеж – Варна, УНС
„Рехабилитатор и медицински козметик“ и Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Орална хирургия“ – един,
за Факултет по дентална медицина, Катедра по
орална, лицево-челюстна хирургия, пародонтология и спец. образна диагностика; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, по
научна специалност „Фармация“ (фармацевтичен
анализ) – един, за Факултет по фармация, Катед
ра по фармацевтични науки; главни асистенти в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
по научна специалност „Онкология“ – един, за
Факултет по медицина, Катедра по пропедевтика
на вътрешните болести и Клиника по медицинска онкология към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; по научна специалност „Епидемиология“ – един, за Факултет по обществено здравеопазване, Катедра по инфекциозни болести,
епидемиология и тропическа медицина, УНС
по епидемиология, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая 416, тел.
052/677-034 и 052/677-033.
8987
56. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява следните конкурси за
учебната 2012/2013 г. за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 375 от 11.05.2012 г.
на Министерския съвет:

Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Теория на възпитанието и дидактика

1

-

Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна
педагогика)

-

1

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически
технологии в играта)

1

-

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогика на
взаимодействие „Дете – околна среда“)

1

-

Специална педагогика

1

1

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

1.3.

ВЕСТНИК

Педагогика на обучението по ...

1.

Методика на обучението по изобразително изкуство

1

-

2.

Методика на обучението по бит и технологии

-

1
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БРОЙ 75
Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

3.

Методика на обучението по български език и литература

1

-

4.

Методика на обучението по математика, информатика
и информационни технологии

4

4

5.

Методика на обучението по физика

2

-

ІІ.

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

1.

Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)

1

-

2.

Българска литература (Българска литература след Първата световна война)

2

-

3.

Руска литература и литература на народите на СССР
(Руски фолклор и стара руска литература)

1

4.

Руска литература и литература на народите на СССР
(Руска литература на 19 век)

1

-

5.

Български език (Морфология)

2

-

6.

Български език (Синтаксис)

1

-

7.

Български език (Лексикология)

1

-

8.

Славянски езици (Съвременен полски език)

1

-

9.

Славянски езици (Морфология на съвременния
руски език)

1

-

10.

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Сравнително литературознание)

1

-

11.

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Славянски литератури и чешка литература)

1

12.

Романски езици (Съвременен френски език)

1

13.

Романски езици (Съвременен испански език)

1

14.

Общо и сравнително езикознание

1

ІІІ.

3.

Социални, стопански и правни науки

3.2.

Психология

3.6.

Педагогическа и възрастова психология

3

2

Специална психология

1

1

2

-

1

1

3

-

2

-

2

2

Право
Международно право и международни отношения

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)

3.8.

Икономика
Политическа икономия

ІV.

4.

Природни науки

4.1.

Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

4.2.
1.

-

Химически науки
Органична химия

БРОЙ 75
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Шифър

ВЕСТНИК
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Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

2.

Аналитична химия

2

-

3.

Физикохимия

2

-

4.

Химична кинетика и катализ

2

-

5.

Технология на неорганичните вещества

1

-

6.

Технология на животинските и растителните мазнини,
сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

-

4.3.

Биологически науки

1.

Генетика

-

1

2.

Молекулярна биология

4

2

3.

Микробиология

2

-

4.

Клетъчна биология

1

-

5.

Екология и опазване на екосистемите

-

3

4.5.

Математика

1.

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

-

2.

Математически анализ

2

-

3.

Геометрия и топология

1

-

6

4

-

1

67

24

4.6.

Информатика и компютърни науки
Информатика

V.

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
ОБЩО:

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля
се от интернет страницата на университета); 2.
автобиография – европейски формат; 3. дипломи
за придобити образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията и нотариално заверени копия от тях; 4.
удостоверение от МОМН за признато висше
образование, ако то е придобито в чужбина; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област; 6.
квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита по специалността – 30 лв.,
за изпита по чужд език – 20 лв. Таксите се внасят
в офиса на УниКредит Булбанк, намиращ се в
сградата на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, ректорат. Срок за подаване на
документите: два месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив,
ул. Цар Асен 24, стая № 120, тел.: 032/261 408.
8916
59. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурс за академичната длъжност професор по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.

Математика (Геометрия и топология) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261 408.
8976
315. – Тракийският университет – Стара За
гора, обявява конкурс за Стопанския факултет за
доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (по отрасли)“ със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – във факултета, Студентски град,
тел. 042/699 403.
8876
66. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински инсти
тут (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за заемане на академичните
длъжности: доцент по 04.03.12 Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните към секция
„Вирусология и вирусни болести“; професор по
04.03.11 Ветеринарно-санитарна експертиза към
Националния референтен център по безопасност
на храни, двата със срок 2 месеца от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се подават в деловодството
на НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков 15, тел.
02 952 12 77, и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
8875
19. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на обект: „Мелница 2 т/час в УПИ IV-820, кв. 82“ по плана на
с. Скравена. 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 – Ботевград.
8791
15. – Областният управител на област с ад
министративен център гр. Варна съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 154,
ал. 5 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издал забележка към
Разрешение за строеж № 49 от 16.06.2011 г. за
строеж: „Нов международен пътнически терминал
на Летище Варна“, отразяващ промяна по време
на строителството в части: „Конструктивна“ и
„Пожарна безопасност (Спринклерна система)“.
Строежът попада в територията на Летище Вар
на. Забележката към разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
8734
97. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел за външно ел. захранване на
базова станция на „Глобул“, обект № 4616 (Сокола)
в ПИ № 052002, местност Чуката, преминаващ
през ПИ № 217057, ПИ № 000157, ПИ № 000114,
ПИ № 043001, ПИ № 043014, ПИ № 225047, ПИ
№ 225048, ПИ № 225030, ПИ № 052001 и ПИ
№ 000137 в землището на с. Буковец, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. 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 в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8929
98. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване – закриване на улица
с ОК 76-75-79, обединяване на кв. 12 и кв. 29 в
кв. 12, промяна на улица ОК 81А-81-80, обединяване на УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175, както и
промяна на уличната и дворищната регулация
на УПИ VІІ-96, VІ-96 от кв. 12, УПИ І-174, ІІ-15,
ІІІ-175 от кв. 29, УПИ ІV-176, ІІІ-177, ІІ-177 и І178 от кв. 30 по плана на с. Ветринци, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
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искания по проекта до кмета на Община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8930
70. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) – ел. захранване
за ПИ с идентификатор 18157.60.1 по КК на
гр. Гурково за изграждане на обект: „Складиране и обработка на дървесина“, с трасе на ел.
захранване, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 18157.60.1 и 18157.60.660 по КК
на гр. Гурково. Проектът се намира в стая № 5
на общинската администрация – гр. Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гурково.
8842
70а. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструстура) – ел. захранване
за ПИ с идентификатор 38203.86.278 по КК на
с. Конаре за изграждане на обект: „Фотоволтаична електроцентрала“, с трасе на ел. захранване,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 38203.86.11, 38203.86.278 и 38203.86.561
по КК на с. Конаре. Проектът се намира в стая
№ 5 на общинската администрация – гр. Гурково.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гурково.
8843
14. – Община гр. Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Външно ел.
захранване на помпена станция „Сазлийка“, намираща се в поземлен имот № 000213, землище
с. Обручище“ с трасе и сервитути в поземлени
имоти № 000429, 000444, 000822 и 295001 в зем
лище с. Обручище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Гълъбово.
8931
14а. – Община гр. Гълъбово, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Резервно ел.
захранване на помпена станция „Розов кладенец“
с трасе и сервитут, засягащи поземлени имоти
53134.301.73, 000065, 000255, 000256, 000236, 000059,
001775 и 000042 в землището на с. Обручище.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Гълъбово.
8932
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14б. – Община гр. Гълъбово, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Изграждане на
нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал
„Искрица“ към ПСИВ и укрепване на бреговете на
р. Соколица – ЛОТ 1“ с трасе и сервитут, засягащи
поземлени имоти 47603.303.4, 47603.303.128, 011007,
011008, 000303, 011025, 011053, 000129, 012037, 012004,
012020, 012019, 000304, 012027, 012028, 012030 и УПИ
III-74, кв. 303 в землището на с. Медникарово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Гълъбово.
8933
14в. – Община гр. Гълъбово, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Изграждане на
нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал
„Искрица“ към ПСИВ и укрепване на бреговете
на р. Соколица – ЛОТ 2“ с трасе и сервитут, засягащи поземлени имоти 012030, 012031, 000078,
000080, 000140, 000081 и 000588 в землището на
с. Медникарово. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая 207. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гълъбово.
8934
1. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „АМ „Струма“ – Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“ от км
305+220 до км 322+000 – изместване на техническата инфраструктура и преоткосиране, за
землищата на с. Делян, с. Дяково и с. Блатино,
община Дупница. Проектът е изложен в стая № 4
в сградата на Община Дупница. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8725
93. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: водопровод
за минерална вода, захранващ ПИ № 052009 (собственост на „Голф клуб“ – ЕООД) в землището
на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
към ПП извън строителните граници на с. Равно
поле трасето на водопровода преминава през
имоти с № 000483, 000439, 038001, 038002, 038003,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
000302, 000136, 000369, 000603, 000809 и 000414 по
КВС на землището на с. Равно поле. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
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преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
8759
25. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Нов стабилизиран горски камионен път ІІІ степен – „Елаците – Калина Вескова“ с обща дължина 10 800
м, преминаващ през поземлени имоти, горска
територия: № 640185, землище на гр. Етрополе
(ЕКАТТЕ 27632), и № 521045, № 521046 и № 521100
в землището на с. Ямна (ЕКАТТЕ 87391), община
Етрополе. Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на Община
Етрополе, ет. 1, стая 102. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и предложения
по проекта до общинската администрация.
8935
46. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за:
изменение на план за улична регулация между
ул. Отец Паисий и ул. Кирил и Методий и отреждане на нова улична регулация; изменение
на план за регулация на кв. 172 и на част от
кв. 169 относно урегулиран поземлен имот I – „За
жилищно строителство“, и КОО по плана на
Казанлък; план за застрояване на новоотредени
урегулирани поземлени имоти: VI-8803, V-5904,
IV-5905, III-5906, всички за обществено и делово
обслужване. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
8799
30. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на обект: Трасе на водопровод за ПИ 172020, ПИ 044041, ПИ 044045,
ПИ 172004, ПИ 173006, ПИ 1734003, ПИ 172002
и ПИ 176006 в землището на с. Тъжа, община
Павел баня, област Стара Загора. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8936
47. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ водопровод от съществуващ водопровод за
с. Драгор с дължина 1708 м и електропровод от
нов стълб на ВЕЛ 20 kV „Сарая“ с дължина 170
м до ПИ 092048 по КВС на землище с. Сарая,
преминаващи през общински и частни имоти в
землищата на с. Драгор, с. Ивайло и с. Сарая,
съгласно изчертаните с червено и зелено трасета и
сервитути и регистъра на засегнатите собственици.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
8825
752. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на кабел ниско напрежение за
външно ел. захранване на имот 042062 в местността Бангеица, землище на с. Поленица. Трасето
започва от съществуваща касета до имот 042024,
минава по имот 000191 – път ІV клас в землището
на с. Поленица, и достига до имот № 042062. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая
5. 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.
8937
81. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ
№ 070045, м. Тас тепе, землището на с. Момково, през поземлени имоти ПИ № 000804, ПИ
№ 000823, ПИ № 000252, намиращи се в землището
на с. Момково, който е изложен в сградата на
общината, стая 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
8938
43. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация на улици, на поземлени имоти за
обществени мероприятия и устройствени зони
на местност К ироолу, селищно образувание
Кироолу, землище гр. Сливен, който е изложен
в общината, стая 35. 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.
8939
43а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на подземен електропровод ниско
напрежение от стълб № 19 на мрежа НН, ВИ „3“
от ТП „Център“, с. Самуилово, община Сливен,
за захранване на приемно-предавателна станция
№ BS3801 на „БТК“ – АД, в ПИ 000351, землище
с. Самуилово, община Сливен. Трасето преминава
през имоти 000389 и 000216 – полски пътища, общинска собственост, в същото землище. Проектът
е изложен в общината, стая 35. 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.
8940
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95. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за обект: „Трасе за кабелно захранване на ниско
напрежение за обект „Обществено обслужване“,
захранващо ПИ № 103.17, местност Малкия друм,
землище гр. Сопот, община Сопот“. Трасето преминава през ПИ 68080.503.4 – електроенергийно
производство – частна държавна собственост, ПИ
68080.100.337 – полски път – публична общинска
собственост; ПИ 68080.103.136 – I клас път – публична държавна собственост; ПИ 68080.103.102,
ПИ 68080.103.106 и ПИ 68080.104.106 – местни
пътища – публична общинска собственост, с обща
дължина около 370 л. м. Изготвеният проект на
ПУП – ПП е изложен за разглеждане в стая 13
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Сопот.
8768
96. – Община Сопот на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен
план по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на
съдебно Решение № 8278 от 13.06.2011 г. на ВАС
за местност Кайряка – кадастрален район 402,
в землище гр. Сопот. Материалите по плана са
изложени в стая 13 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
8769
491. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на външен водопровод
от РШ на гл. колектор Средец – Драчево, до имот
№ 000104 – друга селищна територия, по КВС на
землището на с. Драчево, община Средец, област
Бургас, с цел водоснабдяване на обект „Животновъден комплекс“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта (който се намира в общината) и да
направят писмени възражения и искания по него,
ако има такива.
8735
31. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен
проект и е издадено строително разрешение № 2
от 20.09.2012 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД,
София, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на
управление София, бул. Цар Борис III № 136, ПК
345, за строеж на подобект: „Корекция на Азмак
дере“: проектиране и изграждане на корекция на
Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Желю
войвода до с. Глуфишево и реконструкция и почистване на съществуваща корекция на р. Азмак
дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Желю войвода
до заустването в р. Тунджа. Подобектът е част от
обект: „Инженеринг – проучване, проектиране и
изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване
от наводняване на околните земеделски земи и
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на прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4
от АМ „Тракия“, участък Ямбол – Карнобат от км
276+200 до км 325+280“. Строежът е първа категория, буква „а“ съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи и чл. 137 ЗУТ. Проектните дейности са
изцяло в съществуващия сервитут на р. Азмак дере.
Строителното разрешение подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8855
718. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – на трасе
на локално пътно платно за транспортен достъп
(пътна връзка) до поземлен имот с идентификатор
87374.25.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
местност Чаргански път. Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8824

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация на служителите в
МВР“ със седалище и адрес на управление София,
ул. Иван Вазов 42, ет. 2, и от Милован Давидов
от Смолян – държавен служител в МВР, срещу
прогласяване на нищожност на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 1з-9 от 9.01.2012 г. за условията и реда за
постъпване на държавна служба в МВР, по която
е образувано адм. д. № 11349/2012 по описа на
Върховния административен съд, пето отделение.
8879
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Декс Ексчейндж“ – ООД,
София, и от „Интернешънъл Карънси Иксчейнч
България“ – ЕООД, София, против чл. 4, изр. 2 от
Наредба № 4 от 2003 г. на министъра на финансите за условията и реда за вписване в регистъра
и изискванията към дейността на обменните бюра
(обн., ДВ, бр. 74 от 2003 г.; попр., бр. 86 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., в сила от 1.02.2005 г.;
доп., бр. 57 от 2005 г., в сила от 16.07.2005 г.; изм.,
бр. 29 от 2008 г., в сила от 1.04.2008 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 2012 г.; изм., бр. 59 от 2012 г.), по което
е образувано адм.д. № 10117/2012 по описа на
Върховния административен съд.
8963
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „Зфон Импекс“ – ЕООД,
Варна, „Барон“ – ООД, Хасково, „Белин“ – ЕООД,
София, „Браян Комерс“ – ООД, Бургас, „В.
М. В. Деневи“ – ЕООД, София, „Вендинг Уизардс“ – ЕООД, София, ЕТ „Картен – Огнян Аврамов“, София, ЕТ „Петков – ГВ – Генчо Василев“,
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София, „ИГА Груп“ – ООД, Пловдив, „Империум
2000“ – ЕООД, Пловдив, „Ифо Геймс“ – ООД,
Бургас, „М.К. – КО“ – ООД, София, „Мега
Фън“ – ООД, София, „Микроинтелект“ – ООД,
София, „Нова Венд“ – ООД, Русе, „Прекс“ – ООД,
София, „Реал Билярд“ – ЕООД, София, „Такт
Зона“ – ЕООД, София, „Фреспо“ – ЕООД, София,
„Химера“ – ЕООД, Харманли, и „Хрисимир Попов
Ко“ – ЕООД, Плевен, подадена чрез процесуалния
им представител адв. Валя Георгиева Крумова-Кючукова, съдебен адрес: София, ул. Казбек 51, срещу
§ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, § 16, т. 2, § 17, т. 3
и § 18 от Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г., бр. 7 и 27 от 2012 г.), издадена от
министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г.,
в сила от 17.07.2012 г.), по което е образувано адм.д.
№ 9787/2012 по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 19.03.2013 г.
8964
Административният съд – Варна, двадесет и
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава за постъпило оспорване от Валери Стоянов Миланов на Заповед
№ 2980 от 3.08.2012 г. на кмета на Община Варна,
с която се ограничава достъпът на автомобилите на
територията на Приморски парк. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм. дело № 3206/2012
на Административния съд – Варна, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената от
Валери Стоянов Миланов жалба.
8918
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от Никола
Иванов Павлов, Миленка Димитрова Павлова,
Георги Димитров Няголов, Стефан Димитров
Кузманов, Емил Асенов Миланов и Стефан Асенов Димитров – всички от гр. Горна Оряховица,
против Заповед № 1794 от 24.07.2012 г. на кмета
на Община Горна Оряховица, с която е одобрен
проект за ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ III-1700 в
кв. 218 по плана на гр. Горна Оряховица, за което
е образувано адм.д. № 772/2012 по описа на съда,
насрочено за 26.11.2012 г. в 9,30 ч. На основание
чл. 218 ЗУТ Административният съд – Велико
Търново, съобщава, че заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ – собствениците и
носителите на вещни права на имота, предмет
на плана за застрояване, както и на имотите,
граничещи с процесния УПИ-1700, кв. 218, могат
да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл. 218, ал. 1 ЗУТ, като в
едномесечен срок считано от датата на обнародването на оспорването в „Държавен вестник“
следва да подадат заявление до Административния
съд – Велико Търново. Към заявлението следва

С Т Р. 9 4

ДЪРЖАВЕН

да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя.
8852
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК, че е постъпило оспорване от кмета на
Община Добричка срещу Решение № 4 по протокол
№ 3 от заседание на Общинския съвет – Добрички,
проведено на 1.12.2011 г., с което на основание чл. 21,
ал. 3 ЗМСМА е приет Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,
в частта на чл. 79, ал. 2 – „Заместник-кметовете
и секретарят на общината имат право да вземат
думата всеки път, когато я поискат.“ По оспорването е образувано адм. дело № 542/2012 по описа
на Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
6.11.2012 г. от 10 ч.
8845
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 178/2012 на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ, по което предмет на оспорване
е Заповед № РД-15-471 от 21.03.2012 г. на кмета на
Община Сливен, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване
на УПИ ІV – за производствено-битов комплекс
на ССБ, в кв. 109 по плана на кв. Речица, като
от същия се образуват още два нови УПИ VI – за
производствена и складова дейност, и УПИ VII – за
производствено-битов комплекс на ССБ, както и
образуването на улица (тупик) от о.т. 233-а до о.т.
233-б съгласно зелените и кафявите поправки върху
плана за регулация, както и указаното застрояване
на плана за застрояване. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление до Административния
съд – Сливен, в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорването, за да бъдат конституирани като
ответници в производството. Заявлението трябва
да съдържа трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва да се
приложат писмените доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
8973
Административният съд – Смолян, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д.
№ 254/2012 по оспорването на „Венити“ – ЕООД,
срещу Заповед № 59 от 11.07.2012 г. на кмета на
Община Смолян, с която е одобрено изменение на
подробния устройствен план – план за регулация
и застрояване в кв. 165 по плана на гр. Смолян,
кв. Смолян, изменение на дворищна регулация на
УПИ I – Общественообслужващ пазар и озеленяване, с образуване на нов УПИ I – Обществено
обслужване с ограничителна и задължителна
линия на застрояване и параметри на бъдещата
застройка в кв. 165 по плана на гр. Смолян, по
синьо, кафяво и червено нанесеното на приложе-
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ната към заповедта скица и план за застрояване.
Съдът уведомява заинтересованите лица, че в срок
един месец от обнародването на това съобщение в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление в
Административния съд – Смолян, което да отговаря
на изискванията на чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за
конституирането им като ответници в съдебното
производство. Административно дело № 254/2012
е насрочено за 8.11.2012 г. в 13 ч.
8878
Административният съд – София-град, II отделение, 27 състав, насрочва адм.д. № 6875/2012 за
8.10.2012 г. в 9,30 ч. Указва на жалбоподателите
Нели Стоянова Минчева, Гаро Кехам Мамасян,
Евгени Атанасов Райков, Явор Светозаров Конов,
Тереза Тодорова Конова, Анешир Хабеян, Надежда
Димитрова Касабова, Атанас Тодоров Филипов,
Маргита Георгиев Гавраилова, Даниела Александрова Захова, Ира Велкова Папагеоргиу, Мария
Василева Иванова, Петър Ванчев Марчоков, Елена
Люсиенова Ковачева, Богдана Петрова Генова,
Иванка Митева Димитрова, Иван Ангелов Седлоев,
Корнелия Зурмалиева Алексиева, Надежда Николаева Дончева, Никола Стефанов Колев, Емилия
Богданова Боева, Евелина Тодорова Семенова,
Камелия Стоянова Седлова, Радосвета Димитрова
Клисурска, Галина Кирилова Попова, Анна Иванова
Тенева, Петя Ганчева Цанкова, д-р Нина Димитрова Методиева, Борис Славчев Методиев, Александрина Николова Бодева, Елеонора Маринова
Кръстева, Николай Владимиров Ризов, Антоанета
Антонова Саръмова, Антон Боянов Кънчев, Асен
Михайлов Хитов, „Хемекс СМ“ – ООД, Милена
Василева Недева, Златка Димитрова Манивелова,
Любомир Костадинов Григоров, Афродита Зурманиева Алексиева, Тодор Асенов Чалбуров, Жана
Борисова Топалова чрез пълномощник Румяна
Тотева Топалова, Даниела Тотева Стойчева, Красимира Христова Гайдаржиева-Ангелова, д-р Нина
Димитрова Методиева, Ваня Милчова Григорова,
Мария Атанасова Райкова, Красимира Василева Димитрова-Анастасова, Валентин Йорданов
Карлсон, Георги Стефанов Колев, Стефан Спиров
Боев, Юлий Йорданов Семенов, Анжел Николов
Седлоев, Таня Юлиева Симеонова, Петя Борисова
Топалова-Гура чрез пълномощник Румяна Тотева
Топалова, Борислав Стойчев Цанков, Лидия Цветанова Маринова, Татяна Боянова Гаджалова и Янка
Георгиева Хитова на основание чл. 163, ал. 3 АПК,
че носят доказателствена тежест за установяване
на съществуването на фактите и обстоятелствата,
посочени в жалбата, от които черпят благоприятни за себе си правни последици, включително да
докажат правото си на собственост върху имот,
засегнат от оспорения акт. Допуска на основание
чл. 171, ал. 2 АПК изслушване на съдебно-техническа експертиза със следната задача: Да отговори
на въпросите: кои са засегнатите имоти от плана
в обжалваната част, идентични ли са имотите, описани в документите за собственост на страните с
УПИ по плана, и с кои, какви отреждания са били
предвидени до изменението и какви се предвиждат
с оспорената заповед, променя ли се предназначението на имотите, спазени ли са техническите
изисквания (отстояния, плътност и интензивност на
застрояване, озеленяване съобразно предвидената
устройствена зона) на Наредба № 7 от 2003 г. и на
ЗУЗСО при депозит в размер 300 лв., вносими от
жалбоподателите в 7-дневен срок от съобщението.
8913
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 6875 по описа на съда за 2012 г. на
ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 6.11.2012 г.
в 10 ч., по жалби на Нели Стоянова Минчева,
Гаро Кехам Мамасян, Евгени Атанасов Райков,
Явор Светозаров Конов, Тереза Тодорова Конова,
Анушка Диран Хабеян, Надежда Димитрова Касабова, Атанас Тодоров Филипов, Маргита Георгиева
Гавраилова, Даниела Александрова Захова, Ира
Велкова Папагеоргиу, Мария Василева Иванова,
Петър Вангелов Марчоков, Елена Люсиенова Ковачева, Богдана Петрова Генова, Иванка Митева
Димитрова, Иван Ангелов Седлоев, Корнелия Зурмалиева Алексиева, Надежда Николаева Дончева,
Никола Стефанов Колев, Емилия Богданова Боева,
Евелина Тодорова Семенова, Камелия Стоянова
Седлоева, Радосвета Димитрова Клисурска-Брукс,
Галина Кирилова Попова, Анна Иванова Тенева,
Петя Ганчева Цанкова, Борис Славчев Методиев,
Александрина Николова Боцова, Елеонора Маринова Кръстева, Николай Владимиров Ризов, Антоанета
Антонова Саръмова, Антон Боянов Кънчев, Асен
Михайлов Хитов, „Хемекс СМ“ – ООД, Милена
Василева Недева, Златка Димитрова Манивелова,
Любомир Костадинов Григоров, Афродита Зурмалиева Алексиева, Тодор Асенов Чалбуров, Жана
Борисова Топалова, Даниела Тотева Стойчева,
Красимира Христова Гайдаржиева-Ангелова, д-р
Нина Димитрова Методиева, Ваня Милчова Григорова, Мария Атанасова Райкова, Красимира Василева Димитрова-Анастасова, Валентин Йорданов
Карлсон, Георги Стефанов Колев, Стефан Спиров
Боев, Юлий Йорданов Семенов, Анжел Николов
Седлоев, Таня Юлиева Симеонова, Петя Борисова
Топалова-Гура, Борислав Стойчев Цанков, Лидия
Цветанова Маринова, Татяна Боянова Гаджалова,
Янка Георгиева Хитова, Емил Илиев Иванов,
Таня Юлиева Семенова-Цветкова срещу Решение
№ 172 по протокол № 14 от 5.04.2012 г. на СОС, с
което е одобрено изменение на план за регулация
и застрояване на м. Зона Г – Центъра (част) и за
м. Буката (част). Всяко заинтересовано лице може
да поиска конституирането му като ответник по
делото със заявление, подадено до съда по номера
на делото, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението, което да
съдържа следната информация: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер на чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; заявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се
прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок.
8914
Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
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на област Стара Загора, обективирано в Заповед
№ РД-09-411 от 29.08.2012 г. на чл. 21, ал. 2, т. 4
от Правилника за организацията на дейността на
Общинския съвет – гр. Гурково, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2011 – 2015 г., приет с т. 1.2 на Решение
№ 134 от 23.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Гурково, по което е образувано адм. д. № 350/2012 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 22.11.2012 г. от 10 ч.
8917
Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 4 ЗУТ съобщава,
че е постъпила жалба от Христо Иванов Тодоров
от с. Змейово, област Стара Загора, против Заповед
№ РД-25-1501 от 27.08.2012 г. на кмета на Община
Стара Загора, с която е одобрено изменение на плана за застрояване на имоти УПИ № V-396, III-397,
IV-398, кв. 24 в с. Змейово, област Стара Загора.
По обжалването е образувано адм. д. № 363/2012
по описа на Административния съд – Стара Загора.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 363/2012 в едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е със
съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 218,
ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
8974
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Иван Станков Дочев от Шумен, ул.
Вичо Папазов 25, против Заповед № РД-25-1360
от 26.06.2012 г. на кмета на Община Шумен за
изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, едновременно с работен
устройствен план за УПИ Х-5188, УПИ ХІІ-5189а,
ІХ-5187, V-5182, 5182а, ХVІ-5181, ХІІІ-5179а и ІV-5180
от кв. 295 по плана на град Шумен. В едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им в качеството на
ответници в производството по оспорване на Заповед
№ РД-25-1360 от 26.06.2012 г. на кмета на Община
Шумен, като следва да подадат заявление по реда
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ ведно с изискуемите писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани страни по чл. 218, ал. 5 ЗУТ. По
оспорването е образувано адм. д. № 275/2012 по
описа на Административния съд – Шумен.
8877
Софийският районен съд, гр. отделение, 36
състав, призовава Веселка Кирилова Димитрова
с последен адрес София, ж.к. Бояна, ул. Георги
Войтех (734-та) 8, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 3.10.2012 г. в 11 ч. като страна по
гр. д. № 33946/2008, заведено от Ботьо Тодоров
Благоев и др. Страната да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8912
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 80 състав, уведомява Хадж Айса Туфик,
гражданин на Алжирска народна демократична
република, роден на 29.04.1972 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че има качеството на ответник по гр.д. № 9564/2012
по описа на СРС, III ГО, 80 състав, и има образу-
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вано по предявен от Светла Ябленова Димитрова
от с. Бусманци, ул. Вучко Игнатов 2, иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на
сключения между тях на 11.02.2011 г. граждански
брак поради настъпило дълбоко и непоправимо
разстройство. Указва му, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 80 състав,
за връчване на книжата по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея.
8920
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 20 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 8140/2012 въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Илиян Латинов Лепоев, с постоянен адрес: София,
ж.к. Връбница 1, бл. 256, вх. А, ет. 7, ап. 18, и
настоящ адрес София, ж.к. Люлин, бл. 363, ет. 9,
ап. 61, и Гинка Костова Лепоева с постоянен
адрес София, ж.к. Люлин, бл. 956, ет. 11, ап. 57 и
настоящ адрес София, ж.к. Люлин, бл. 363, ет. 9,
ап. 61, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 21.01.2013 г. от 10,30 ч.
Определя едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Илиян Латинов Лепоев и Гинка Костова
Лепоева
– 4/6 идеални части от апартамент № 6,
бл. 435, вх. А, ет. 2 в София, ж.к. Надежда – стар
административен адрес: ул. Александър Димитров
2, местност Момкова махала, състоящ се от две
стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, със
застроена площ 82,03 кв. м, при съседи по нотариален акт: от двете страни – гарнизонна жилищна
част, улица и двор, заедно с избено помещение
№ 6, без посочена площ по документ за собственост, а с площ съгласно удостоверение за данъчна
оценка – 10 кв. м, при съседи по нотариален акт:
от двете страни – гарнизонна жилищна част и
двор, заедно с 4 % идеални части от общите части
на сградата и толкова идеални части от право на
строеж върху мястото, върху което е построена
сградата; описано по нотариален акт като парцел
І от квартал 263 по плана на гр. София, местност
Момкова махала, собственост на Илиян Латинов
Лепоев и Гинка Костова Лепоева;
– лек автомобил „Фолксваген Голф 3“ с рег.
№ СА 2328 КК, рама № WVWZZZ1HZSW024266,
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двигател № ABF035095, собственост на Илиян Латинов Лепоев и Гинка Костова Лепоева;
– товарен автомобил „Фиат Скудо“ с рег. № СА
8226 НА, рама № ZFA22000012226574, двигател
№ 6008950, собственост на Илиян Латинов Лепоев
и Гинка Костова Лепоева.
8972

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Сдру
жение на свободните зидари – Средец“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 12.11.2012 г. в 18 ч. в София, ул. Гюешево,
бл. 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2011 г., изготвен и докладван
от Пламен Стайнов; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8882
1. – Управителният съвет на Българския
съюз по заваряване, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза
на 23.11.2012 г. в 11 ч. в зала № 2140 (блок 2) на
Техническия университет – София, при следния
дневен ред: 1. отчет за изтеклия период; 2. финансов
отчет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8872
27. – Управителният съвет на Националното
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.11.2012 г. в
10 ч. на адрес: София, пл. Народно събрание 10,
Национален студентски дом, при следния дневен
ред: 1. избор на председател на УС на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 2. гласуване вот на доверие на кандидатите за членове на УС на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 3. промяна в устава на
НССОО „АИЕСЕК – България“; 4. промяна във
вътрешните правила на НССО „АИЕСЕК – България“; 5. освобождаване от отговорност за мандат
2011/2012 г.; 6. други. 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.
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