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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за промяна в състава на  
Парламентарната анкетна комисия
за проучване на случаи, при които има
факти, данни и документално аргументирани публични разследвания,
включително и на прекратени дела
и преписки за корупция по високите
етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени
лица, ощетяване и значителни вредни
последици за държавата
3
 Решение за попълване и промени в
състава на Комисията по земеделието и горите
3
 Решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове
3
 Решение за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
3
 Решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
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 Решение за промени в състава на Комисията за наблюдение на дейността
на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране
4
 Решение за удължаване срока на
действие на Временната комисия
за проучване, анализ и обсъждане на
добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на
дейности по проучване и добив на
подземни богатства при опазване на
околната среда
4
 Решение за попълване и промени в
състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка
на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на
месец март 2012 г.
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 Решение за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201)
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Министерски съвет
 Постановление № 244 от 11 октомври 2012 г. за допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет
от 2010 г. за определяне на зоните във
въздушното пространство на Репуб
лика България, в които се ограничава
въздухоплаването
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 Постановление № 245 от 11 октомври 2012 г. за координация на националните органи по изпълнението на
Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават
право на притежателя им да премине външните граници и върху които
може да се поставя виза, и относно
създаването на механизъм за създаването на този списък
5
 Постановление № 246 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за изчисляване и изплащане
на паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на
Министерския съвет от 2006 г.
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 Постановление № 247 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
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 Постановление № 248 от 11 октомври
2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
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 Постановление № 249 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за осигурителните
каси, приета с Постановление № 89 на
Министерския съвет от 2001 г.
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 Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер
на минималната работна заплата за
страната
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 Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
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2012 г. за изменение на Постановление
№ 367 на Министерския съвет от 2011 г.
за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г.
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 Решение № 816 от 11 октомври 2012 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Лилиян“,
разположено в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия,
област Плевен, на „Хидроминерал“ –
ООД, София
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2012 г. за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – кварцови пясъци, от находище „Добри дол“, разположено в землището на   с. Септемврийци, община
Димово, област Видин, на „Добив и
експлоатация АБО“ – ООД, Пловдив
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 Решение № 818 от 11 октомври
2012 г. за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Ениер“,
разположено в землището на с. Доброплодно, община Ветрино, област
Варна, на „ТОП – МД“ – ООД, Варна
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 Решение № 819 от 11 октомври 2012 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – жилен
кварц, от находище „Белия камък“, разположено в землището на с. Глоговица,
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 Решение № 853 от 12 октомври 2012 г.
за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
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от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 1-22 Терес“, разположена
в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море,
и за уведомление за предоставяне на
разрешение чрез конкурс
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Министерство
на вътрешните работи
 Протокол между правителството на
Република България и правителството на Република Молдова за прилагане
на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за
обратното приемане на пребиваващи
без разрешение лица
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Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 17 от 9 октомври 2012 г.
за униформеното облекло и  служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол
върху ползването и опазването на
рибните ресурси по реда на Закона за
рибарството и аквакултурите
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Министерство
на отбраната
 Наредба № Н-13 от 8 октомври 2012 г.
за подбор на военнослужещи и цивилни
служители за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе
към дипломатическите представителства на Република България
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 Наредба за изменение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични
условия при изпълнение на военната
служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
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Централна избирателна
комисия
 Решение № 2056-НС от 15 октомври
2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 8. многомандатен изборен район – Добрич, Тодор
Йорданов Георгиев от листата на ПП
„ГЕРБ“ на мястото на Ваня Донева
Георгиева
42
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на  Парламентарната
анкетна комисия за проучване на случаи,
при които има факти, данни и документално
аргументирани публични разследвания, вклю
чително и на прекратени дела и преписки
за корупция по високите етажи на властта,
довели до лично облагодетелстване на опре
делени лица, ощетяване и значителни вредни
последици за държавата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание и Реше
ние на Народното събрание за създаване на
Парламентарна анкетна комисия за проуч
ване на случаи, при които има факти, данни
и документално аргументирани публични
разследвания, включително и на прекратени
дела и преписки за корупция по високите
етажи на властта, довели до лично облаго
детелстване на определени лица, ощетяване
и значителни вредни последици за държавата
(ДВ, бр. 74 от 2012 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Рамадан Байрам Аталай
като член на Парламентарната анкетна коми
сия за проучване на случаи, при които има
факти, данни и документално аргументирани
публични разследвания, включително и на
прекратени дела и преписки за корупция по
високите етажи на властта, довели до лич
но облагодетелстване на определени лица,
ощетяване и значителни вредни последици
за държавата.
2. Избира Хамид Бари Хамид за член
на Парламентарната анкетна комиси я за
проучване на случаи, при които има фак
ти, данни и документално аргументирани
публични разследвания, включително и на
прекратени дела и преписки за корупция по
високите етажи на властта, довели до лич
но облагодетелстване на определени лица,
ощетяване и значителни вредни последици
за държавата.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9468

РЕШЕНИЕ

за попълване и промени в състава на Коми
сията по земеделието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Тодоров Божинов
като член на Комисията по земеделието и
горите.
2. Избира Мариана Петрова Иванова-Ни
колова и Добрин Ненов Данев за членове на
Комисията по земеделието и горите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9508

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тодоров Божинов за член
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9509

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по кул
турата, гражданското общество и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Атанасов Курумба
шев като член на Комисията по културата,
гражданското общество и медиите.
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ДЪРЖАВЕН

2. Избира Андрей Лазаров Пантев за член
на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9510

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временна
та комисия за проучване, анализ и обсъждане
на добри практики и законодателни решения
във връзка с регулирането на дейности по
проучване и добив на подземни богатства при
опазване на околната среда
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по ико
номическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Петър Атанасов Курумбашев за член
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9511

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията за наблю
дение на дейността на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Стоянов Овчаров
като член на Комисията за наблюдение на
дейността на Държавната комисия за енер
гийно и водно регулиране.
2. Избира Петър Владимиров Димитров
за член на Комисията за наблюдение на дей
ността на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9512
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РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
комисия за проучване, анализ и обсъждане
на добри практики и законодателни решения
във връзка с регулирането на дейности по
проучване и добив на подземни богатства
при опазване на околната среда, създадена
с Решение на 41-ото Народно събрание от
4 април 2012 г., с 6 месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9513

РЕШЕНИЕ

за попълване и промени в състава на Вре
менната парламентарна анкетна комисия за
проверка на всички данни, факти и обстоя
телства за решения и действия по проекта
АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на месец
март 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание и Решение на
Народното събрание за създаване на Временна
парламентарна анкетна комисия за проверка
на всички данни, факти и обстоятелства за
решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“
от 2002 г. до края на месец март 2012 г. (ДВ,
бр. 78 от 2012 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Атанасов Курумба
шев като член на Временната парламентарна
анкетна комисия за проверка на всички данни,
факти и обстоятелства за решения и действия
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края
на месец март 2012 г.
2. Избира А лиосман Ибраим Имамов,
Рамадан Байрам Аталай и Румен Стоянов
Овчаров за членове на Временната парламен
тарна анкетна комисия за проверка на всички
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данни, факти и обстоятелства за решения и
действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г.
до края на месец март 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9514

РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Конвенцията относно
домашните работници (№ 189) и от Препоръ
ката относно домашните работници (№ 201)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и в съответствие с чл. 19, ал. 5, буква „б“ и
чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Между
народната организация на труда
РЕШИ:
Взема акт от Конвенцията относно домаш
ните работници (№ 189) и от Препоръката
относно домашните работници (№ 201), приети
на 100-ата сесия на Международната конфе
ренция на труда на 16 юни 2011 г. в Женева.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9515

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за допълнение на Постановление № 44 на
Министерския съвет от 2010 г. за определяне
на зоните във въздушното пространство на
Република България, в които се ограничава
въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.;
изм., бр. 32 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 накрая се поставя за
петая и се добавя „както и полети за аеро
фотозаснемане, изпълнявани от държавни
въздухоплавателни средства, в съответствие
с националното законодателство“.
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
9560

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за координация на националните органи
по изпълнението на Решение № 1105/2011/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2011 г. относно списъка на
документите за пътуване, които дават право
на притежателя им да премине външните
граници и върху които може да се поставя
виза, и относно създаването на механизъм
за създаването на този списък
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Определя реда за координация на
дейността на националните органи по изпъл
нението на Решение № 1105/2011/ЕС на Евро
пейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно списъка на документите за
пътуване, които дават право на притежателя
им да премине външните граници и върху
които може да се поставя виза, и относно
създаването на механизъм за създаването на
този списък (ОВ, L 287 от 4.11.2011 г.).
Чл. 2. (1) Позицията на Република България
относно признаването или непризнаването на
документите за пътуване, включени в списъка,
съставен по реда на Решение № 1105/2011/ЕС,
включително при последващото му актуализи
ране, се изготвя и съобщава на Европейската
комисия, наричана по-нататък „Комисията“, в
срок до три месеца от разпространяването му.
(2) В случай че позицията на Република
България не бъде представена на Комисията
в срока по ал. 1, документите за пътуване
се считат за признати до съобщаването на
позиция за непризнаване.
(3) Комисията се уведомява за всички про
мени на предходно съобщено признаване или
непризнаване на даден документ за пътуване.
(4) Министерството на външните работи
(МВнР) уведомява Комисията за позицията
на Република България по ал. 1 и 3 чрез
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Позицията на Република Бълга
рия по чл. 2, ал. 1 се изготвя от МВнР след
получаване на становище на компетентните
дирекции на МВнР и на позицията на Ми
нистерството на вътрешните работи (МВР),
а когато се отнася до документи за пътуване,
издавани на морски лица – и на позицията на
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията (МТИТС).
(2) Позици ята на Република Българи я
се изготвя след извършване на преценка за
признаване или непризнаване на документи
за пътуване, които не са включени в списъка
по чл. 9в, ал. 3 от Закона на чужденците в
Република България или са включени, но Ре
публика България все още не се е произнесла
относно признаването или непризнаването
им, при която се вземат предвид:

С Т Р. 6
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1. извършената от МВнР преценка по по
литически съображения;
2. техническите оценки, извършвани от
МВР, а когато се отнася до документи за
пътуване, издавани на морски лица – и от
МТИТС;
3. хармонизираната позиция на държавите
членки, постигната в рамките на Комитета,
създаден по чл. 8 от Решение № 1105/2011/
ЕС, когато такава е приета.
(3) Позициите на ведомствата по ал. 1 се
утвърждават от ресорните заместник-мини
стри, а окончателната позиция на Република
България се утвърждава от ресорния замест
ник-министър на външните работи.
Чл. 4. (1) За целите на извършването на
техническата оценка по чл. 3, ал. 2, т. 2 зад
граничните представителства на Република
България в държавата, териториалната власт
или международната организация, издала до
кумента за пътуване, съдействат за получаване
на образец на документа за пътуване и на
информация за реда и условията за неговото
издаване.
(2) В случай че не могат да бъдат полу
чени образецът или информацията по ал. 1,
Република България може да се обърне за
съдействие към Комисията.
Чл. 5. Дирекция „Консулски отношения“
на МВнР изпраща списъка по чл. 2, ал. 1 на
МВР, на МТИТС и на компетентните дирек
ции на МВнР за изготвяне на позиция и за
съгласуване.
Чл. 6. За извършване на преценка по по
литически съображения по чл. 3, ал. 2, т. 1
компетентните дирекции на МВнР в 30-дневен
срок от получаване на списъка предоставят
становище на дирекция „Консулски отноше
ния“ на МВнР относно политическите съ
ображения, основания и целесъобразност от
признаване или непризнаване на документите,
включени в списъка по чл. 2, ал. 1.
Чл. 7. В 30-дневен срок от получаването
на списъка МВР и МТИТС предоставят на
дирекция „Консулски отношения“ на МВнР
позиция, съдържаща техническата оценка на
документите за пътуване, включени в списъка
по чл. 2, ал. 1, а когато е възможно – и ре
зултатите от оценките, които се извършват от
експертната група към Европейската комисия
по чл. 7 от Решение № 1105/2011/ЕС.
Чл. 8. В 30-дневен срок от получаването на
позициите по чл. 6 и 7 дирекция „Консулски
отношения“ на МВнР изготвя окончателната
позиция на Република България, която се
утвърждава от ресорния заместник-министър
на външните работи и се изпраща на Посто
янното представителство на Република Бъл
гария към Европейския съюз за уведомяване
на Комисията.
Чл. 9. (1) В случаите, когато трета държава,
териториална власт или международна орга
низация изпрати образец на издаван от нея
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документ за пътуване, който не е включен в
националния списък по чл. 9в, ал. 3 от Закона
на чужденците в Република България или е
включен, но Република България все още не
се е произнесла относно неговото признаване
или непризнаване, позицията на Република
България по неговото признаване се изготвя
по реда на чл. 3.
(2) Министерството на външните работи
уведомява третата държава, териториалната
власт или международната организация от
носно националната позиция по признаването
или непризнаването на изпратения документ
за пътуване.
Чл. 10. След утвърждаването на позици
ята на Република България по чл. 8 и 9 тя
се изпраща на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на МВР за актуализиране на списъка
по чл. 9в, ал. 3 от Закона на чужденците в
Република България.
Чл. 11. Съгласувателната процедура по чл. 5
се прилага и при изготвяне на позицията на
Република България за участие на заседание
на Комитета по документите за пътуване,
създаден по чл. 8 от Решение № 1105/2011/ЕС.
Чл. 12. При поискване на информация
от Комисията относно известните фиктивни
и осигуряващи прикритие паспорти с оглед
съставяне на списъка по чл. 6 от Решение
№ 1105/2011/ЕС МВР предоставя информа
ция на дирекция „Консулски отношения“ на
МВнР, която се изпраща чрез Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз до Комисията.
Чл. 13. (1) За целите на актуализирането
на списъка по чл. 2, ал. 1 МВнР уведомява
Комисията за следните издавани документи
за пътуване:
1. документи за пътуване, издавани от
Република България на граждани на трети
държави;
2. документи за пътуване, издавани от
Република България на бежанци съгласно
Конвенцията за статута на бежанците на
Организаци ята на обединените нации от
28 юли 1951 г.;
3. документи за пътуване, издавани от
Република България на апатриди съгласно
Конвенцията за статута на апатридите на
Организаци ята на обединените нации от
28 септември 1954 г.;
4. документи за пътуване, издавани от
Република България на лица, които не са
граждани на никоя държава и които преби
вават в държава членка;
5. документи за пътуване, издавани от
трети държави, териториални власти и меж
дународни организации в съответствие с чл. 5,
параграфи 1 и 2 от Решение № 1105/2011/ЕС.
(2) Министерството на вътрешните работи
предоставя списък на документите за пътуване
по ал. 1, т. 1 – 5 на МВнР за уведомяване на
Комисията по реда на чл. 2, ал. 4.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Техническа оценка на образец на до
кумент за пътуване“ означава установяване
съответствието на изследвания обект с ми
нималните изисквания на Международната
организация на труда, съдържащи се в Конвен
ция № 108 за националните удостоверения за
самоличност на моряците, 1958, ратифицирана
с Указ № 1730 на Държавния съвет от 1976 г.
(ДВ, бр. 93 от 1976 г.), на Международната
организация за гражданско въздухоплаване,
съдържащи се в ICAO Doc 9303, изследване
на вложените защитни елементи и способ
ността им да гарантират достоверността на
данните и изображенията и да възпрепятстват
незаконната им промяна.
2. „Трета държава или териториална власт“
означава държава, съответно териториална
власт на държава, която не е членка на Ев
ропейския съюз.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 7а от Закона за нормативните ак
тове във връзка с изпълнението на Решение
№ 1105/2011/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
списъка на документите за пътуване, които
дават право на притежателя им да премине
външните граници и върху които може да
се поставя виза, и относно създаването на
механизъм за създаването на този списък.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9561

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обез
щетения и помощи от държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от  2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върховния
административен съд от 2007 г. – бр. 1 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и
67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.
и бр. 16 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9, ал. 1 след думите „осигу
рените лица“ се добавя „и лицата по чл. 4,
ал. 9 КСО“.
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§ 2. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 3:
„3. от осигурителите на лицата по чл. 4,
а л. 9 КСО – не по-късно от 11 дни след
внасянето на осигурителните вноски за съ
ответния месец.“
§ 3. В чл. 16, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. дохода, върху който са:
а) внесени или дължими осигурителни внос
ки за лицата, осигурени за общо заболяване
и майчинство и/или за трудова злополука и
професионална болест;
б) внесени авансово осигурителни вноски
за общо заболяване и майчинство за само
осигуряващите се лица;
в) внесени осигурителни вноски за общо
заболяване и майчинство за лицата по чл. 4,
ал. 9 КСО;
г) внесени осигурителни вноски за общо
заболяване и майчинство и за трудова зло
полука и професионална болест за морските
лица;“.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 изречение трето се заличава.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) За лицата по чл. 4, ал. 9 КСО – съпрузи
на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, месеч
ното нетно възнаграждение е минималният
осигурителен доход за самоосигуряващите
се лица, определен със Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване за
съответната година, а за лицата по чл. 4, ал. 9
КСО – съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4
КСО – минималният осигурителен доход за
регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено оси
гуряване за съответната година.“
3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 5. В чл. 23 след думите „самоосигурява
щите се лица“ се поставя запетая и се добавя
„лицата по чл. 4, ал. 9 КСО“.
§ 6. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава ал. 3:
„(3) По смисъла на наредбата „осигурител“
за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО са техните съ
прузи – самоосигуряващите се лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1 и 4 КСО.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 август 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9562
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуря
ващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Вър
ховния административен съд от 2000 г. – бр. 8
от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния
администрат ивен съд от 2001 г. – бр. 52 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91
от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2
от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думите „и ал. 7“ се
заличават.
§ 2. Наименованието на раздел II се из
меня така:
„Обществено осигуряване на лицата, изпра
тени на работа в чужбина, лицата по чл. 4,
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и
на докторантите“.
§ 3. Създава се чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) Съпрузите на лицата по чл. 4,
ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално оси
гуряване, когато с тяхно съгласие участват в
упражняваната от тях трудова дейност, могат
да се осигуряват по свое желание и за своя
сметка за инвалидност поради общо заболя
ване, старост и смърт и за общо заболяване
и майчинство, ако не са осигурени по чл. 4,
ал. 1 и/или чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или
чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване.
Осигурителните вноски за съпрузите на лицата
по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване се внасят върху минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите
се лица, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съот
ветната година, а за съпрузите на лицата по
чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално оси
гуряване – върху минималния осигурителен
доход за регистрираните земеделски произво
дители и тютюнопроизводители, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.
(2) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни
те вноски за всеки месец поотделно до 10-о
число на месеца, следващ месеца, за който се
отнасят, в размерите за фондовете „Пенсии“
и „Общо заболяване и майчинство“ по смет
ката на съответната компетентна територи
ална дирекция на Националната агенция за
приходите, като в документите за внасянето
им попълват своя ЕГН, ЛНЧ или служебен
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номер, издаден им от Националната агенция
за приходите. Ако към 10-о число на месеца
лицата по ал. 1 се намират във временна
неработоспособност, осигурителните вноски
могат да се внесат до 10-о число на месеца,
следващ месеца, през който е изтекъл срокът
на неработоспособността.
(3) Възникването, прекъсването, възобно
вяването и прекратяването на осигуряването
на лицата по ал. 1 се декларира от лицата по
чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално
осигуряване с декларация-образец № 1 „Дан
ни за осигуреното лице“ по реда на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от само
осигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11, 58 и 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г. и бр. 5 и 68
от 2012 г.). Осигуряването възниква или се
възобновява от датата, посочена в деклараци
ята, но не по-рано от 1-во число на месеца,
предхождащ месеца, през който е подадена.
(4) Прекъсването/прекратяването на тру
довата дейност на лицата по чл. 4, ал. 3,
т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване
прекъсва/прекратява осигуряването на лицата
по ал. 1.“
§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Териториалните поделения на
Националния осигурителен институт издават
осигурителни книжки на лицата по чл. 13,
ал. 4, чл. 16, 17, 17а и чл. 17б, ал. 1.
(2) Осигурителните книжки се издават по
искане на:
1. организацията, чрез която се извършва
осигуряването – за лицата по чл. 13, ал. 4,
чл. 16, 17 и 17а;
2. лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Ко
декса за социално осигуряване за лицата по
чл. 17б, ал. 1.
(3) Лицата, по чието искане са издадени
осигурителни книжки, вписват в тях периоди
те, през които лицата по ал. 1 са подлежали
на осигуряване.
(4) Осигурителните книжки се заверяват от
длъжностно лице на териториалното поделение
на Националния осигурителен институт за
периодите, за които са внесени осигурителни
вноски за лицата по ал. 1.“
§ 5. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. Осигурителните вноски за лицата
по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17, 17а и чл. 17б, ал. 1
се внасят задължително за целия период от
датата на възникване или възобновяване на
осигуряването до датата на неговото прекъс
ване или прекратяване.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Осигурителните вноски от лицата по
чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуря
ване за август и септември 2012 г. се внасят
без лихва до 31 октомври 2012 г.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 август 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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кона за бюджета на държавното обществено
осигуряване, като съпрузи на лица по чл. 4,
ал. 3, т. 4 КСО.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 август 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9564
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Вър
ховния административен съд от 2002 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и
68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16,
79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 37, ал. 1 думите „самоосигуря
ващите се лица и лицата по чл. 4а КСО“ се
заменят със „самоосигуряващите се лица и
лицата по чл. 4, ал. 7, 8 и 9 и чл. 4а КСО“.
§ 2. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „чл. 4, ал. 1, т. 5“ се за
менят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9 КСО“.
2. В ал. 8 думите „самоосигуряващите се
лица и лицата по чл. 4а КСО“ се заменят
със „самоосигуряващите се лица и лицата по
чл. 4, ал. 7, 8 и 9 и чл. 4а КСО“.
§ 3. В чл. 41, ал. 1 след думите „в чл. 7“
се добавя „и 19“.
§ 4. В чл. 46, ал. 2 се създава т. 13:
„13. времето, през което лицата по чл. 4,
ал. 9 КСО са се осигурявали върху:
а) минимални я осиг у рителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване, като съпрузи на лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1 КСО;
б) минималния осиг у рителен доход за
регистрираните земеделски производители
и тютюнопроизводители, определен със За

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
осигурителните каси, приета с Постановле
ние № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
(обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или самоосигуряващите
се лица“ се заменят със „самоосигуряващите
се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса
за социално осигуряване (КСО)“.
2. В ал. 2 думите „и/или самоосигуряващи
те се лица“ се заменят със „самоосигуряващите
се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 КСО“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителната каса действа като
осигурител спрямо членовете си, които са
самоосигуряващи се лица или лица по чл. 4,
ал. 9 КСО, както и спрямо осигурените при
членовете на касата лица, и:
1. събира дължимите осигурителни вноски
и вноските за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“ и ги превежда
по сметките на ТД на НАП в съответните
срокове съгласно КСО, Закона за здравното
осигуряване и Закона за гарантираните взе
мания на работниците и служителите;
2. представя в съответното териториално
поделение на НОИ необходимите документи
за изплащане на паричните обезщетения и
помощите по чл. 1 от Наредбата за изчис
ляване и изплащане на паричните обезще
тения и помощи от държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върхов
ния административен съд от 2007 г. – бр. 1
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г.,
бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14
от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.), в сроковете,
определени с нея;
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3. представя на ТД на НАП на електронен
носител данните по чл. 5, ал. 4 КСО, данни
за внесените вноски за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ и
за данъка по чл. 42 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица;
4. снабдява самоосигуряващите се лица и
лицата по чл. 4, ал. 9 КСО с осигурителни
книжки;
5. оформя и съхранява осигурителните
книжки и другите документи, свързани с
осигуряването на членовете на касата;
6. подава документи за пенсиониране съ
гласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж, приета с Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и
89 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.;
попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от
2002 г.; Решение № 7581 на Върховния адми
нистративен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.;
Решение № 11701 на Върховния администра
тивен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г.,
бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и
бр. 16 от 2012 г.).“
2. В ал. 3, т. 2 след думите „самоосигуря
ващите се лица“ се добавя „и на лицата по
чл. 4, ал. 9 КСО“.
§ 3. В чл. 9 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 10, ал. 3 думите „и предадените
от прекратените осигурителни каси докумен
ти“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 август 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2013 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 310 лв. и на ми
нималната часова работна заплата 1,85 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
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(2) Размерът на минималната месечна ра
ботна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението в бюджетните органи
зации и дейности се осигуряват в рамките
на средствата по бюджетите на държавните
органи, министерствата и другите бюджетни
организации, трансфера от републиканския
бюджет за самостоятелните бюджети и от из
вънбюджетните сметки, от собствени приходи
на общините и от извънбюджетни средства.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14
от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от
2011 г. и бр. 49 от 2012 г.) числото „290“ се
заменя с „310“.
§ 3. Министърът на труда и социалната
политика и министърът на финансите дават
указания по изпълнението на постановлението
и решават в рамките на своята компетентност
възникнали специфични въпроси по прила
гането му.
§ 4. Постановлението се приема на осно
вание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 от Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в админи
страцията, приета с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Националното координационно звено
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Националното
координационно звено по Норвежкия финансов
механизъм, Националното координационно
звено по Програмата за сътрудничество „Бъл
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гария – Швейцария“, Сертифициращия орган
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Сертифицира
щия орган по Норвежкия финансов механи
зъм, програмните оператори по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и програмните оператори по
Норвежкия финансов механизъм;“
б) в т. 3 накрая се добавя „и на Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“;
в) създава се т. 4:
„4. административните структури и звена
в бюджетните предприятия – държавни и
общински органи, които са бенефициенти на
програмите по ал. 1.“
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „като възнагражденията на служите
лите се финансират изцяло от техническата
помощ на съответната програма по ал. 1 или
от средствата, свързани с организацията и
управлението на проектите, финансирани по
програмите по ал. 1“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Длъжността по ал. 1 може да се зае
ма за срок до приключване на съответната
програма/проект или до изчерпване на сред
ствата по техническата помощ на съответната
програма или до изчерпване на средствата,
свързани с организацията и управлението,
предвидени в бюджета на проекта.“
4. В ал. 7 накрая се добавя „и по съответ
ния ред за бенефициентите по ал. 4, т. 3 и 4“.
§ 2. В К ласификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерск и я съвет от 2012 г.
(ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят следните
допълнения:
1. Създава се ред 208а:
„
208а 7 Експерт Г л а в е н с ъ 
но ниво 3 т р у д н и к п о
управление
на европей
ск и проек ти
и програми
в Столичната
община

„

б а 
к а 
л а 
вър

“

2. Създава се ред 256а:

256а 8 Експерт Г л а в е н с ъ 
но ниво 4 т р у д н и к п о
управление
на европей
ск и проек т и
и програми в
общинска ад
м и н ис т ра ц и я
с изключение
на Столичната
община

4 го т р у 
дини дово

б а 
к а 
л а 
вър

4 го т р у 
дини дово

“
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„

3. Създава се ред 281а:

281а 9 Експерт С т а р ш и с ъ 
но ниво 5 т р у д н и к п о
управление
на европей
ск и проек т и
и програми
в Столичната
община

„

б а 
к а 
л а 
вър

3 го т р у 
дини дово

“

б а 
к а 
л а 
вър

2 го т р у 
дини дово

“

6. Създава се ред 290а:

290а 11 Е к с  Сътрудник по
пертно у п р а в л е н и е
ниво 7 н а е в р о п е й 
ск и проек ти
и програми в
общинска ад
м и н ис т ра ц и я
с изключение
на Столичната
община

3 го т р у 
дини дово

“

5. Създава се ред 289а:

289а 10 Е к с  Сътрудник по
пертно у правление
ниво 6 н а е в р о п е й 
ск и проек т и
и програми
в Столичната
община

„

б а 
к а 
л а 
вър

4. Създава се ред 282а:

282а 10 Е к с  С т а р ш и с ъ 
пертно трудник по
ниво 6 у п р а в л е н и е
на европей
ск и проек т и
и програми в
общинска ад
м и н ис т ра ц и я
с изключение
на Столичната
община

„
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б а 
к а 
л а 
вър

2 го т р у 
дини дово

“
§ 3. В Наредбата за заплатите на служите
лите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) При определяне на индивидуалните
брутни месечни заплати на служителите в
структури, които изпълняват функции по уп
равление и контрол на фондове и програми от
Европейския съюз, Програмата за сътрудни
чество „България – Швейцария“, програмата
„Учене през целия живот“, програмата „Мла
дежта в действие“, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
или Норвежкия финансов механизъм, в до
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пълнение към средствата по ал. 1 се вземат
предвид и средствата за възнаграждения и
задължителни осигурителни вноски, чийто
източник е Оперативна програма „Техническа
помощ“, техническите помощи на съответните
фондове/програми или средствата, свързани с
организацията и управлението на проектите,
финансирани по съответните програми.“
2. В чл. 24, ал. 1 накрая се добавя „и
програми“.
3. В чл. 25, ал. 2 след думите „управле
ние и изпълнение на проекти“ се добавя „и
програми“.
§ 4. В чл. 1, ал. 2 от Постановление № 70
на Министерския съвет от 2010 г. за коор
динация при управлението на средствата от
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и
54 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.) се създава т. 26:
„26. координира работата по съхранение
на документите, свързани с изпълнението на
оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в България.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9575

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г.
за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2013 г. размер на линията на бедност за стра
ната 241 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Изпълнението на
постановлението се възлага на министъра на
труда и социалната политика и на председате
ля на Националния статистически институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9574
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 367 на Ми
нистерския съвет от 2011 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 30, 45, 52, 61, 71 и 72 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персона л) на първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г.“ на ред 13 се
правят следните изменения:
1. В колони 7 – 11 числото „3 586 760“ се
заменя с „3 509 915“.
2. В колона 12 числото „3 586 760“ се за
меня с „3 509 913“.
3. В колона 13 числото „40 312 050“ се
заменя с „39 850 978“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9573

РЕШЕНИЕ № 816
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„ Ли ли ян“, разположено в землището на
с. Славовица, община Долна Митрополия,
област Плевен, на „Хидроминерал“ – ООД,
София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, представляващи изк лючителна
държавна собственост, от находище „Лилиян“,
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разположено в землището на с. Славовица,
община Долна Митрополия, област Плевен,
който се извършва със средства на концеси
онера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
249 708 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 11 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Лилиян“ с размер
228 310 кв. м, индивидуализирана с коорди
натите на точки от № 1 до № 11, съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Хидро
минерал“ – ООД, София – титуляр на Удос
товерение за търговско откритие № 0428 от
28 октомври 2010 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и услови
ята на Решение по оценка на въздействието
върху околната среда № ПН-57 ПР/2010 г.
на Районната инспекция по околната среда
и водите – Плевен.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
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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 до
кументация 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 из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива пясъци и чакъли от нахо
дището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Лилиян“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богат
ства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
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7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. 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 министъ
ра 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;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
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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 стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията 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 пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответ
ното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния истори
чески музей – Плевен;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени с кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени 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 едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по решението и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и 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 дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
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 конце
сията гаранцията е 23 347 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на 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 10-дневен срок от
уведомлението на 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 в концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при пълно не
изпълнение 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 кон
цесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, кон
цесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на конце
сията, 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 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесион
ното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3 не
може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по инфор
мация, предоставена от Националния статис
тически 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 7342 лв., определен на базата на 18 354
тона/шестмесечие добити пясъци и чакъли
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 допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от извършеното концеси
онно плащане за съответния отчетен период
по бюджета на община Долна Митрополия.
10. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив
ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи кон
цесионния договор с „Хидроминерал“ – ООД,
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 изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента 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 граничните точки на
концесионната площ на находище „Лилиян“
Координатна система „1970 г.“
Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4746455,5

8596424,2

2.

4746328,2

8596580,1

3.

4746231,2

8596695,3

4.

4746068,2

8596634,3

5.

4745935,6

8596505,6

6.

4745880,1

8596208,4

7.

4745752,7

8596070,4

8.

4745845,4

8595913,2

9.

4746008,5

8596036,9

10.

4746157,0

8596160,6

11.
9503

4746298,4

8596288,6
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РЕШЕНИЕ № 817
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – кварцови пясъци, от находище
„Добри дол“, разположено в землището на  
с. Септемврийци, община Димово, област
Видин, на „Добив и експлоатация АБО“ – ООД,
Пловдив
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – квар
цови пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Добри
дол“, разположено в землището на с. Септем
врийци, община Димово, област Видин, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
242 042 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 6 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Добри дол“ с
размер 122 292 кв. м, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 11 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 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оцен
ка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището по т. 1, или на решение, с
което е преценено да не се извършва ОВОС,
постановено по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
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5. До влизането в сила на концесионния до
говор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Добив
и експлоатация АБО“ – ООД, Пловдив – ти
туляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0378 от 20 декември 2008 г., издадено от
министъра на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията на влязло
в сила решение по т. 4.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната, обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
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;
7.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа до
кументация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
7.5. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни и/или трайни
подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
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върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива кварцови пясъци от нахо
дището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – кварцови пясъци;
8.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Добри дол“, складиране, прера
ботка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
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8.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъ
ра 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;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държав
ни 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 стра
ната, обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
кварцови пясъци и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчет за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
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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 необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния истори
чески музей – Видин;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в сроко
ве, определени със съгласувания проект по
т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени с кон
цесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
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 изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностран
но договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от задължени
ята по решението 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;
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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 бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т. ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концеси
ята гаранцията е 6182 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на изпълнение
на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранцията по т. 9.1 и 9.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при пълно не
изпълнение 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 кон
цесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на ме
сеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
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10.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесион
ното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по инфор
мация, предоставена от Националния статис
тически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионно
то плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
стойността, определена на базата на 19 440
тона/шестмесечие добити кварцови 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 концеси
онното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променя с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера 50 на сто от извършеното
концесионно плащане за съответния отчетен
период без ДДС в бюджета на община Димово.
11. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив
ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Добив и експлоатация
АБО“ – ООД, Пловдив, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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12.3. Да предявява вземанията на кон
цедента 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 граничните точки на
концесионната площ на находище „Добри дол“
Координатна система „1970 г.“
Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4759493,0

8477661,1

2.

4759874,9

8478327,9

3.

4759732,1

8478506,2

4.

4759521,7

8478380,6

5.

4759322,3

8478128,3

6.

4759338,6

8477868,3

9504

РЕШЕНИЕ № 818
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строител
ни материали – пясъци, от находище „Ени
ер“, разположено в землището на с. Добро
плодно, община Ветрино, област Варна, на
„ТОП – МД“ – ООД, Варна
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни матери
али – пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Ениер“,
разположено в землището на с. Доброплод
но, община Ветрино, област Варна, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
99 470 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 14 включително
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в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. площта на находище „Ениер“ с размер
84 577 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 9 включително
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 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени 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 съвместимост с предмета и целите
на опазване в защитените зони.
4.2. предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „ТОП –
МД“ – ООД, Варна – тит ул яр на Удосто
верение за търговско откритие № 0372 от
12 септември 2008 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени съобразно мерките и препоръките от
решението по ОВОС, или решението, с което
е преценено да не се извършва ОВОС, в т. ч.
оценката за съвместимостта на проектите с
предмета и целите на опазване на засегнатите
защитени зони.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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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 техническ и 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 указани ята, 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 до
кументация 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 из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива пясъци от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – пясъци;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Ениер“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богат
ства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
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7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. 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 министъ
ра 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;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
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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 стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясъци
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължи
мото концесионно плащане за съответното
шестмесечие – до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния истори
чески музей – Варна;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени 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 едно
странно концесионния договор при неизпъл
нение от страна на концесионера на което
и да е от задълженията по решението 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 бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т. ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от концесионното обезпечение
по т. 8.2, 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 кон
цесията гаранцията е 1526 лв. с ДДС и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на 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 10-дневен срок от
уведомлението на 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 в концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при пълно не
изпълнение 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 кон
цесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, кон
цесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на кон
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 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 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесион
ното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3 не
може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по инфор
мация, предоставена от Националния статис
тически 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
2304 лв. с ДДС, определен на базата на 4800
тона/шестмесечие добити пясъци и предвиде
ните стойности 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 допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от извършеното концеси
онно плащане за съответния отчетен период
по бюджета на община Ветрино.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства при условия и по ред, определени
с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи кон
цесионния договор с „ТОП-МД“ – ООД, Вар
на, 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 предявява вземанията на кон
цедента 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 граничните точки
на концесионната площ на находище „Ениер“
Координатна система „1970 г.“
Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4704418,0

9596073,0

2.

4704418,0

9596145,6

3.

4704486,5

9596145,6

4.

4704486,5

9596357,9

5.

4704420,6

9596357,9

6.

4704420,6

9596499,2

7.

4704418,0

9596499,3

8.

4704418,0

9596530,0

9.

4704191,0

9596530,0

10.

4704354,2

9596436,3

11.

4704362,5

9596287,0

12.

4704239,4

9596276,8

13.

4704142,0

9596371,0

14.

4704142,0

9596073,0

9505
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РЕШЕНИЕ № 819
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – жилен
кварц, от находище „Белия камък“, разполо
жено в землището на с. Глоговица, община
Трън, област Перник, чрез провеждане на
търг с тайно наддаване
На основание чл. 5, т. 3 и чл. 45, ал. 1 и
3 във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за под
земните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богат с т ва – неме та л н и полезн и изкопае
ми – индустриални минерали – жилен кварц,
представляващи изключителна държавна соб
ственост, от находище „Белия камък“, разпо
ложено в землището на с. Глоговица, община
Трън, област Перник, който се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ, която
включва:
2.1. площта, покриваща находището, с
размер 2998 кв. м, индивидуализирана с коор
динатите на точки от № 1 до № 32 по контура
на запасите в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението, и
2.2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива,
съгласно предложението на участника в търга,
определен за концесионер.
3. Начинът на определяне на концесионера
е търг с тайно наддаване.
4. Определя срок на концесията 32 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени и двете посо
чени по-долу условия:
5.1. Влизане в сила на решение по оцен
ка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства
по т. 1, или на решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС, постановено по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР).
5.2. Предоставяне на банкова гаранция
за обезпечаване изпълнението на всички за
дължения по концесионния договор, в т. ч.
концесионно плащане, извършване на годиш
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на вноска от обезпечението за ликвидация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи, 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.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по това решение и по
концесионния договор, изготвени въз основа
на влязло в сила решение по ОВОС, с което
се одобрява осъществяването на инвестици
онното предложение за добив и първична
преработка на подземните богатства по т. 1,
или на решение, с което е преценено да не
се извършва ОВОС, постановено по реда на
глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изгра ж 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 минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите и плановете по
решението и по концесионния договор;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
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6.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни и/или трайни
подобрения в находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива жилен кварц от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – жилен кварц;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Белия камък“, складиране, прера
ботка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
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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. не допуска наднормено натоварва
не със замърсители на околната среда при
обектите, подлежащи на здравна защита,
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпо
редби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда;
7.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водо
източниците и съоръженията за питейно-би
тово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с кон
цесионния договор;
7.2.3. не по-късно от 14 дни след датата
на подписване на концесионния договор да
внесе пред компетентния орган по околна
среда инвестиционното си предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находището по т. 1 за преценя
ване на необходимостта от ОВОС съгласно
чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗООС;
7.2.4. да изработи и съгласува с министъ
ра 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:
7.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.4.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.4.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.4.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.4.3;
7.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
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7.2.5. 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 стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.6. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.7.1. тримесечни отчети за добитите и
действително продадените количества жилен
кварц и среднопретеглената му продажна цена
по данни за съответния период – до 15 дни
след изтичането на съответното тримесечие;
7.2.7.2. 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;
7.2.7.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.8. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния истори
чески музей – Перник;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.4.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени с договора.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
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7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и доказателствата
по т. 7.2.7.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени 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 едностран
но договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по решението и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и 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 изпълнени
ето на всички задължения по концесионния
договор, в т. ч. концесионно плащане, извърш
ване на годишна вноска от обезпечението по
т. 8.2, 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. банковата гаранция за първата година
от срока на концесията се предоставя от кон
цесионера в срок до 7 дни след изпълнение на
условието по т. 5.1 и е в размер 100 на сто от
минималното годишно концесионно плащане,
предложено от участника в търга, определен
за концесионер, с начислен ДДС;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
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 в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхно
то установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят с концесионния
договор.
9. Концесионерът дължи концесионно пла
щане от датата на въвеждането на находището
по т. 1 в експлоатация, но не по-късно от една
година от влизането в сила на концесионния
договор.
10. Концесионното плащане се изчислява
в съответствие с чл. 2 от приложение № 3
към чл. 10 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионно
то възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, както следва:
10.1. Годишно парично концесионно пла
щане за единица добито подземно богатство
за съответния период, определено като 4 на
сто от среднопретеглената продажна цена
за съответния период, която се определя на
основата на данни, предоставени от конце
сионера, но не по-ниска от пазарната цена,
определена на база неконтролирани сделки
между несвързани лица, а при износ – не пониска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
10.2. Стойността на концесионното пла
щане за единица добито подземно богатство
е не по-малко от предложената от спечели
лия търга участник минимална стойност за
единица подземно богатство и се индексира
ежегодно с процента на увеличение на цените
на неметални полезни изкопаеми – индустри
ални минерали, по информация, предоставена
от Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
от 2005 г.
10.3. Концесионерът внася минима лно
парично концесионно плащане в размер,
определен на база минимален добив на жи
лен кварц, предложен от спечелилия търга
участник, представляващ 30 на сто от сред
ногодишния добив за срока на концесията, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.2.
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10.4. Годишното парично концесионно пла
щане с дължимия върху него ДДС се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15
дни след изтичане на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят с концесионния договор.
10.5. Минималният размер на концесион
ното плащане за единица добито подземно
богатство по т. 10.2, минималният годишен
добив по т.10.3 и конкретният размер на ми
нималното годишно концесионно плащане
се определят с решението на Министерския
съвет по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за под
земните богатства в съответствие с ценовото
предложение на участника в търга, определен
за концесионер.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи, при условие че не извършва
добив на подземни богатства.
12. Пълният размер на извършеното кон
цесионно плащане без ДДС се превежда от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма по бюджета на община Трън, област
Перник.
13. Размерът на концесионното плащане по
т. 12 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
14. Определя срок за провеждане на тър
га 70 дни от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
15. Определя срок за закупуване на тръж
ната документация 35 дни от обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Цената
на тръжните книжа е 4000 лв., платими по
банкова сметка на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма: IBAN BG
79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD,
Българска народна банка – Централно уп
равление.
16. Тръжните книжа се получават в стая
№ 813 в сградата на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма, София, ул.
Триадица 8, най-късно до 17,30 ч на последния
ден, в който изтича срокът по т. 15, от лице
с представителна власт по регистрацията на
търговеца или от лице с изрично нотариално
заверено пълномощно след:
16.1. Представяне на документ за платена
та цена на тръжните книжа, в който следва
да бъде записано: „За закупуване на тръжни
книжа във връзка с предоставяне на концесия
за находище „Белия камък“.“
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16.2. Подписване на декларация за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в
тръжната документация.
17. Срокът за приемане на заявленията за
участие в търга, на писмените ценови пред
ложения относно концесионното плащане и
на мотивирани предложения за предоставяне
на концесионна площ по т. 2.2 е 45 дни от
обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават заявленията
за участие в търга, писмените ценови пред
ложения и предложенията за концесионна
площ в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Триадица 8, като прилагат документ за
платена такса в размер 1450 лв. съгласно
Тарифата за таксите, които се събират в сис
темата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма по Закона за под
земните богатства, приета с Постановление
№ 284 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 83 от 2011 г.), платими по банкова сметка
на Министерството на икономиката, енергети
ката и туризма: IBAN BG 79 BNBG 9661 3000
1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска народна
банка – Централно управление. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Такса
за заявление за предоставяне на концесия
за находище „Белия камък“.“ Заявленията,
ценовите предложения и предложенията за
концесионна площ следва да бъдат оформени
в съответствие с изискванията на тръжните
книжа и приложените към тях образци.
18. Определя гаранция за участие в търга
под формата на паричен депозит в размер
5000 лв. Депозитът се внася преди подаване
на заявлението по т. 17 по банкова сметка на
Министерството на икономиката, енергети
ката и туризма: IBAN BG 17 BNBG 9661 3300
1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска народна
банка – Централно управление. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит
за участие в търг за находище „Белия камък“.“
19. Заявления за участие в търга могат
да подават физически или юридически лица,
регистрирани като търговци, които отговарят
на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона
за подземните богатства, или обединения на
такива лица. Минималните изисквания за
управленски и финансови възможности на
кандидатите се определят в тръжните книжа.
20. Ценовото предложение на всеки от
участниците относно минималното годишно
концесионно плащане не може да бъде пониско от 1695 лв. без ДДС и се определя въз
основа на следните базови параметри:
20.1. Минимален годишен добив на кварцова
суровина – не по-малко от 1500 тона.
20.2. Минимален размер на концесионното
плащане за единица добито подземно богат
ство – не по-нисък от 1,13 лв.
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21. Когато двама или повече участници
предложат еднаква най-висока цена, се опре
деля срок за провеждане на явен търг между
тях. В този случай наддаването започва от
предложената еднаква най-висока цена със
стъпка на наддаване – 10 на сто, а срокът
за провеждане на явния търг е 10 дни след
изтичането на срока по т. 14.
22. Правилата за провеждане на търга се
определят в тръжните книжа, изготвени в
съответствие с чл. 35 от Наредбата за провеж
дане на конкурси и търгове за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване и
на концесии за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства.
23. Решението може да се обжалва в 14-дне
вен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуал
ния кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
площта на находище „Белия камък“
Координатна система „1970 г.“
Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4615286,0

8443699,0

2.

4615293,4

8443699,5

3.

4615299,9

8443701,4

4.

4615307,0

8443707,0

5.

4615308,2

8443713,1

6.

4615308,0

8443719,2

7.

4615307,0

8443724,0

8.

4615307,3

8443727,8

9.

4615309,2

8443733,4

10.

4615312,1

8443735,6

11.

4615315,0

8443736,0

12.

4615319,9

8443736,5

13.

4615322,0

8443737,0

14.

4615323,6

8443739,9

15.

4615327,5

8443748,7

16.

4615334,6

8443761,4

17.

4615337,5

8443775,3

18.

4615337,0

8443777,0

19.

4615335,5

8443777,5

20.

4615303,3

8443772,6

21.

4615296,0

8443769,0
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Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

22.

4615294,3

8443765,3

23.

4615293,6

8443760,7

24.

4615288,0

8443758,5

25.

4615282,0

8443755,0

26.

4615278,7

8443746,8

27.

4615277,0

8443739,0

28.

4615273,4

8443730,4

29.

4615268,5

8443722,4

30.

4615268,0

8443714,0

31.

4615269,0

8443710,2

32.

4615273,4

8443704,1

9506

РЕШЕНИЕ № 853
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площ „Блок 1-22 Терес“, разпо
ложена в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море, и за
уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и
чл. 16 от Наредбата за провеждане на конкур
си и търгове за предоставяне на разрешения
за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, приета с Постановле
ние № 231 на Министерския съвет от 2010 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-22 Терес“,
разположена в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море, с
размер 4032 кв. км, с координати на граничните
точки от № 1 до № 7 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разре
шението по т. 1 ще се извърши чрез непри
съствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсе
не и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч на 120-ия ден от обнарод
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ването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч на 140-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се
получават в стая № 902 в сградата на Ми
нистерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София,
в определения по т. 4 срок, след представяне
на платежно нареждане:
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова
сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма:
BIC код на БНБ за плащания в лево
ве – BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във ва
лута – BNBGBGSF,
IBAN – BG79 BNBG 9661 3000 1026 01,
БНБ – ЦУ.
7.2. В платежното нареждане следва да
бъде записано: За конкурсни книжа за площ
„Блок 1-22 Терес“, закупувани в полза на кан
дидата, чието име се изписва задължително
на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
9. Предложенията на кандидатите по кон
курса се оценяват въз основа на предложените
от тях работни програми, средства за опазване
на околната среда, бонуси и притежаваните
управленски и финансови възможности, както
е предвидено в конкурсните книжа.
10. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 15 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма:
BIC код на БНБ за плащания в лево
ве – BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във ва
лута – BNBGBGSF,
IBAN – BG17 BNBG 9661 3300 1026 01,
БНБ – ЦУ.
11. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за не
допускането му.
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12. Депозит ът на у частника, спечелил
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
подписването на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнарод
ването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на раз
решение за търсене и проучване.
13. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“ на
Министерството на икономиката, енергетика
та и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
14. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
15. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
16. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
16.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
16.2. Да организира и проведе конкурса.
17. Решението да се обнародва в „Държа
вен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет.
18. Решението може да се обжалва в 14-дне
вен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък
с координати на граничните точки на площ
„Блок 1-22 Терес“
Координатна система WGS 84
№

Географска дъл
жина ( ° ' '' )

Географска ширина
( ° ' '' )

1.

29°07 ' 28.85 ''

42°48 '47.00 ''

2.

30°34 '10.00 ''

42°48 ' 03.00 ''

3.

29°58 ' 30.00 ''

42°33 ' 27.00 ''

4.

29°49 ' 36.00 ''

42°29 ' 24.00 ''

5.

29°34 ' 20.00 ''

42°26 ' 24.00 ''

6.

29°20 '45.00 ''

42°14 ' 28.00 ''

7.

29°07 ' 32.31''

42°11' 22.71''

9576
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
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 сеп
тември 2012 г.)
Страните по Протокола,
Правителството на Република България и
правителството на Република Молдова,
желаейки да улеснят прилагането на Спо
разумението между Европейската общност и
Република Молдова за обратното приемане
на незаконно пребиваващи без разрешение
лица, подписано в Брюксел на 10 октомври
2007 г. (наричано по-нататък „Споразумението
за обратно приемане“),
в съответствие с разпоредбите на чл. 19
от него
се споразумяха за следното:
Член 1
Определяне на компетентни органи
Съгласно чл. 1, буква „л“ и чл. 19, пара
граф 1, буква „а“ от Споразумението за обра
тно 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

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

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 Спора
зумението за обратно приемане обратното
приемане или транзитното преминаване се
извършват на следните гранични контролнопропускателни пунктове:
– 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 при
надлежност на въпросното лице.
Член 5
Трансфер на лицето, подлежащо на обратн о
приемане
(1) Трансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, се осъществява във вре
ме 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
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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-нататъш
ният конвой през територията на запитаната
Страна се поема от компетентните органи на
запитаната Страна.
(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 представи
тел 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 пре
минаване 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 уп
ражняването на неговите или нейните задъл
жения като тези, осигурявани на собствените
є служители при изпълнение на служебните
им задължения.
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– Конвоят във всички случаи се подчинява
на законодателството на запитаната Страна.
Правомощията на конвоя по време на ескор
тиране на лице, подлежащо на обратно прие
мане, 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, самона
раняването 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 преда
ването им на представител на компетентния
орган на държавата на дестинация. Конвоят
не може да напуска договореното място на
трансфера, преди трансферът на лицето, под
лежащо на обратно приемане, да е завършил.
– Компетентните органи на запитващата
Страна гарантират, че конвоят притежава
входни визи за държавата/държавите на тран
зит и на дестинация, ако такива се изискват.

но 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 задължение
то 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 прие
мане, 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.

Член 8
Условия и съдействие при транзитно пре
минаване
(1) Съгласно член 13 и член 14 от Спо
разумението за обратно приемане Страните
постигат съгласие относно следните прак
тически условия за операции за транзитно
преминаване:
– Заявление за транзитно преминаване (в
съответствие с Приложение 6 от Споразуме
нието за обратно приемане) трябва да бъде
подадено по факс или в електронна форма
до компетентния орган на запитаната Стра
на най-малко четири календарни дни преди
планираното транзитно преминаване.
– Компетентни ят орган на запитаната
Страна трябва да отговори по факс или в
електронен формат в рамките на четири ка
лендарни дни от получаването на заявлението
за транзитно преминаване, за да информира
дали е съгласен за такова транзитно преми
наване и планираното време, определения
гранично контролно-пропускателен пункт,
вида на транспорта и използването на конвой.
– А ко за п и т ва щата С т ра на сме т не за
необходимо да потърси съдействие от ком
петентните органи на запитаната Страна за
конкретна транзитна операция, това трябва
да бъде посочено във формуляра на заявле
ние за транзитно преминаване (Приложение
6 от Споразумението за обратно приемане).
В отговор на такова заявление за транзит

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 9
Кандидатстване за транзитно преминаване
за граждани на трети страни и лица без
гражданство
(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 компе
тентният 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 определе
ни съответни данни, тя трябва да предостави
известие за транзитно преминаване.
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Член 11
Разходи
Разходите за транспорт, свързани с тран
зитното 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. Компе
тентният 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 запитана
та 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 Споразу
мението за обратно приемане.
(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.
Член 13
Издаване на временни пътни документи (виза
или Lasses-passer) при необходимост
Когато съгласието за обратно приемане
е предоставено, компетентният орган на за
питващата Страна подава до посолство или
консулство на запитаната Страна положител
ния отговор на молбата за обратно приемане
или самата молба за обратно приемане, ако
отговорът не може да бъде даден в предви
дения 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
по грешка
(1) В случай на обратно приемане по грешка
запитващата Страна приема обратно лице
то, 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
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трансфера на въпросното лице се установи,
че изискванията, заложени в Споразумението
за обратно приемане, не са налице.
(3) В тези случаи процедурните разпоред
би на Споразумението за обратно приемане
се прилагат mutatis mutandis и се предоставя
цялата налична информация, свързана с ис
тинската самоличност и гражданството на
лицето, което се приема обратно.
(4) При обратно приемане по грешка, как
то е посочено в член 12 от Споразумението,
запитващата Страна е отговорна за възста
новяването 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 решава 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.
(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 ком
петентните органи по член 1 и граничните
контролно-пропускателни пунктове по член 2.
(2) Страните се уведомяват взаимно за да
тата 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 запита
ната 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 запит
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ващата 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, про
изтичащи от други международни договори.
Член 19
Решаване на спорове
(1) Всички спорове, които могат да въз
ник нат във връзка с т ъ лк у ването и/и ли
прилагането на този Протокол за прилагане,
се уреждат чрез консултации между компе
тентните 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 ко
митет 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
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 дип
ломатически 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 Про
токол 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 ко
митет за обратно приемане относно влиза
нето 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.

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

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 Прото
кол за прилагане предимство има текстът на
английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Молдова:
Цветан Цветанов,
Виктор Катан,
заместник министър-	
министър на
председател и министър
вътрешните
на вътрешните работи
работи

Приложение 1
Отговор на заявление за
– обратно приемане на граждани на Стра
ните
– 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“
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_____ г.
1. Във връзка с молбата Ви за обратно
приемане на
_____________________________________________ ,
(име и фамилия)

роден на _________________________
(дата на раждане)

в ____________________________________________
(място на раждане – населено място и община)
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бихме искали да Ви уведомим, че посо
ченото 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 не
пълнолетни деца ще бъдат издадени отделни
документи за пътуване/визи (ако е необходи
мо), а именно:
Име и
Роднинска
Дата и място
фамилия
връзка
на раждане
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
3. За издаване на документа за пътуване/
визата Ви молим да се обръщате към:
______________________________________________
(наименование на дипломатическото представи
телство 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______ г.
1. Във връзка с молбата Ви за обратно
приемане на
______________________________________________
(име и фамилия)

бихме искали да Ви уведомим, че посоче
ното лице няма да бъде прието.
Причина:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(информация, потвърждаваща, че не е налице
задължение за обратно приемане съгласно член
.... или .... от Споразумението)
2. Според информацията, с която разполага
този орган, лицето е гражданин на ________
______________________________________________
(националност на лицето, ако такава инфор
мация 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

__________________
__________________
__________________
__________________
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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
Бихме иска ли да Ви у ведомим, че на
........................... (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

№

Име и
фами
лия

Дата и
място на
раждане

Номер и дата на от
говор на молба, вид,
номер и дата на из
даване на документ
за пътуване

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II
Информация за лица, нуж даещи се от
чужда помощ, грижи или обслужване, поради
болест или старост
№
1.
2.

Име и фамилия

Причина
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№
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Име и фамилия

Причина

3.
4.
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До
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган
на запитващата Страна)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

III
Информация за лица, за които е необхо
дим конвой по съображения за сигурност на
борда на самолет
№

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, извър
шен от запитващата Страна, е необходимо
компетентният орган на запитаната Страна
да осиг у ри ________ конвоиращ слу ж ител
(конвоиращи служители).
– 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)

Приложение 3
Отговор на молба за извършване на операции
по транзитно преминаване на граждани на
трети страни и лица без гражданство
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган
на запитаната Страна)

Телефон
Факс
№ на документа
Дата

__________________
__________________
__________________
__________________

– 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 пре
минаване от __________ 20 ___ г.
№ на документа: _____________
Операцията по транзитно преминаване е:
– разрешена
– отказана по следната причина: ________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Предаването на служебния конвой може да
се осъществи на граничния контролно-пропус
кателен 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
___________________
Брой на придружаващите лица, ако се
предвиждат: ________________________________
Забележки: ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ПЕЧАТ _____________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Страна)

С настоящото потвърждаваме, че е полу
чено уведомление за връщането на следното
подлежащо на обратно приемане лице (лица):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ПЕЧАТ _____________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Страна)
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Приложение 4
Уведомление за транзитно преминаване на
граждани на трети страни и лица без граж
данство
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(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 тран
зитно преминаване на посоченото лице (лица),
за което (които) са гарантирани по-ната
тъшното 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 опе
рации съгласно член _____, параграф ____ от
Споразумението.
Транзитно преминаване по въздух
Бихме иска ли да Ви у ведомим, че на
_______________ (ден, месец, година) от Летище
_______________, час на заминаване ___________,
с транзитно кацане на Летище _______________
в _______________ ч. и по-нататъшно пътуване
към _______________ , полет № _______________
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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:
______________________________________________
______________________________________________
Необходимият служебен 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 транзит
ното преминаване на следното лице (лица) в
посока __________________ на __________________
(ден, месец, година), в __________________ч., на
граничен контролно-пропускателен пункт
__________________.
Въз основа на наличната информаци я
относно необходимите мерки за защита и
сигурност отправяме молба за:
– осиг у ряване на сл у жебен конвой от
__________________ упълномощено лице (лица)
– осигуряване на медицински ескорт от
__________________
№ Фамилия Име

Дата и
място на
раждане

Националност,
вид и номер на
документа за
пътуване

1.
2.
3.
4.
5.

ПЕЧАТ

9402

_______________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитващата Страна)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 17
от 9 октомври 2012 г.

за  униформеното облекло и  служебната карта
на служителите в Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури, осъществяващи
контрол върху ползването и опазването на
рибните ресурси по реда на Закона за рибар
ството и аквакултурите
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът на у ниформеното облек ло на
служителите на Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА), осъществя
ващи контрол върху ползването и опазването
на рибните ресурси;
2. формата и видът на отличителните знаци
върху униформеното облекло;
3. условията и редът за получаване и сроко
вете за износване на униформеното облекло;
4. формата и видът на служебната карта
на служителите на ИАРА.
Раздел II
Категории служители, имащи право на уни
формено облекло
Чл. 2. Право на униформено облекло имат
служителите, които са в служебно или трудо
во правоотношение с ИАРА, осъществяващи
контрол върху ползването и опазването на
рибните ресурси.
Чл. 3. Униформеното облекло се предоста
вя, за да се отличават служителите на ИАРА
при изпълнение на служебните им задължения.
Раздел III
Вид и елементи на униформеното облекло
Чл. 4. Униформеното представително об
лекло по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено представително об
лекло:
а) шуба (канадка с подплата) – един брой;
б) костюм зимен (сако с един панталон/
пола) – един брой;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав – два броя;
г) вратовръзка – един брой;
д) зимни обувки (боти) – един чифт;
2. лятно униформено представително об
лекло:
а) костюм летен (сако с един панталон/
пола) – един брой;
б) риза (блуза) с къс ръкав – два броя;
в) летни обувки – един чифт.
Чл. 5. Униформеното теренно облекло по
вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) шуба с подплата – един брой;
б) панталон с подплата – един брой;
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в) пуловер – един брой;
г) риза (блуза) с дълъг ръкав – два броя;
д) зимни обувки – един чифт;
е) ботуши гумени с подплата – един чифт;
ж) шапка – един брой;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) яке лятно – един брой;
б) панталон – един брой;
в) риза (блуза) – два броя;
г) елек – един брой;
д) обувки – един чифт;
е) шапка – един брой.
Ч л. 6. Ун иформено т о п редс та ви т ел но
облек ло, как то и у ниформеното теренно
облекло за служителите в ИАРА, нейните
структури и специализирани териториални
звена се изработват по модел, материя и цвят,
определени със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА.
Раздел IV
Форма и вид на отличителните знаци
Чл. 7. (1) На униформеното облекло задъл
жително се носи отличителен знак, представ
ляващ изпъкнало релефно изображение на
емблемата на ИАРА.
(2) Размерът и формата на знака по ал. 1
са съгласно приложение № 1.
(3) Отличителният знак по ал. 1 се закрепва
неподвижно на левия ръкав на зимната шуба,
на лятното яке, както и на униформената
шапка.
Раздел V
Условия и ред за носене на униформеното
облекло
Чл. 8. Средствата за униформено облекло
и за отличителните знаци на лицата, осъ
ществяващи контролна дейност, които са
в служебно или трудово правоотношение с
ИАРА, се осигуряват с бюджета на ИАРА.
Чл. 9. (1) На правоимащите се предоставя
униформено представително и униформено
теренно облекло след постъпване на работа.
(2) Когато трудовото/служебното правоот
ношение е за непълно работно време, съот
ветно се увеличава и срокът за износване на
предоставеното облекло.
(3) В ИАРА се водят служебни картони
от длъжностни лица, в които се отбелязват
видът и датата на получаване на полагаемото
се облекло.
Чл. 10. Не се дължи компенсация в пари
при несвоевременно предоставяне на унифор
мено облекло.
Чл. 11. (1) Сроковете на износване на уни
форменото представително и униформеното
теренно облекло на служителите започват
да текат от датата на получаването им и се
определят съгласно приложение № 2.
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(2) Сроковете за износване на облеклата
по приложението текат и по време на платен
отпуск, независимо от основанието му, както
и по време на неплатен отпуск по чл. 160,
ал. 2 и ал. 3, пр. първо от Кодекса на труда,
но не повече от три месеца в една календарна
година.
Чл. 12. Облеклото, чийто срок за износване
е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото
остава в служителя, като в картона срещу съ
ответния вид облекло се отбелязва „износено“.
Чл. 13. (1) При повреждане на облеклото
не по вина на служителя (пожар, природни
бедствия, авария, злополуки и др.) се съста
вя протокол и на лицето се предоставя ново
униформено облекло.
(2) Когато униформеното облекло е загу
бено, унищожено или повредено по вина на
работника или служителя, той носи имущест
вена отговорност за остатъчната стойност на
облеклото до изтичане на срока на износване.
Чл. 14. (1) Служители на срочен трудов
договор по чл. 68 от Кодекса на труда имат
право на полагаемото им се униформено
облекло.
(2) Служители, назначени по реда на чл. 15
от Закона за държавния служител, имат право
на униформено облекло.
(3) Служители, назначени на основание
Постановление № 66 на МС от 1996 г. за
ка д рово осиг у ряване на н якои дейност и
в бюджетните организации (ДВ, бр. 29 от
1996 г.), имат право на онези елементи от
униформеното представително и униформе
ното теренно облекло, за които е предвиден
срок на износване една година.
Чл. 15. (1) При прекратяване на трудовото
правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327,
т. 1, 2 и 3, чл. 328, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 12 и
ал. 2 от Кодекса на труда или служебното
правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 1, 2, 4,
7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Закона за
държавния служител униформеното облекло
не се връща и не се заплаща стойността му
за срока на доизносване.
(2) При прекратяване на трудовото право
отношение по чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3
и 6 и чл. 338 от Кодекса на труда и чл. 107,
ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 8 и ал. 2 от Закона за дър
жавния служител униформеното облекло не се
връща, а се заплаща стойността му за срока
на доизносване.
(3) Във всички останали случаи на пре
кратяване на трудовото или служебното пра
воотношение служителят може да задържи
униформеното облекло, като заплати стой
ността на облеклото за срока на доизносване.
Чл. 16. При прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение независимо от
основанието отличителният знак по чл. 7 се
връща на работодателя.
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Ч л. 17. Освен у н иформено т о облек ло
някои категории персонал, определени от
работодателя, получават и работно облекло
на основание Наредба № 3 от 2001 г. за мини
малните изисквания за безопасност и опазване
на здравето на работещите при използване
на лични предпазни средства на работното
място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).
Чл. 18. (1) Лицата, на които се предоставя
униформено облекло, са длъжни да го носят
при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Лицата са длъжни да поддържат в чист
и спретнат вид униформеното си облекло.
(3) Промяната на установената форма на
облеклото е забранена.
(4) Но с ене т о на комби н и ра но о блек
ло – униформено с цивилно, е забранено.
Раздел VI
Форма и вид на служебната карта
Чл. 19. Право на служебна карта по реда
на тази наредба имат служителите на ИАРА,
упражняващи контрол върху ползването и
опазването на рибните ресурси, които се ле
гитимират задължително със служебна карта
при изпълнение на служебните си задължения.
Чл. 20. Видът на служебната карта е съ
гласно приложение № 3.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 54, ал. 3 от Закона за рибарството и ак
вакултурите.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 14 от
2002 г. за униформеното облекло и служебната
карта на инспекторите по риболовен надзор
в Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури (обн., ДВ, бр. 50 от 2002 г.; изм.,
бр. 62 от 2007 г.) и влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на ИАРА.
За министър:
Цветан Димитров
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
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Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
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Приложение № 3
към чл. 20

Срок за износване на униформеното представи
телно и униформеното теренно облекло, ползвани
от служители по чл. 2
Срок за износва
не (години)
№

А.

Вид на облеклото

Специалисти по
трудово правоот
ношение

УНИФОРМЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО
ОБЛЕКЛО

І.

Зимно

1.

Шуба (канадка с подпла
та) – 1 бр.

2 г.

К о с т ю м з и м е н (с а к о
2. с е д и н п а н т а л о н /
пола) – 1 бр.

2 г.

Риза (блуза) с дълъг ръ
кав – 2 бр.

2 г.

4. Вратовръзка/шал – 1 бр.

1 г.

5. Зимни обувки – 1 чифт

1 г.

3.

ІІ. Лятно
1.

Костюм летен (сако с един
панталон/пола) – 1 бр.

1 г.

2.

Риза (блуза) с къс ръ
кав – 2 бр.

1 г.

3. Летни обувки – 1 чифт
Б.

1 г.

УНИФОРМЕНО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО

І.

Зимно

1.

По л у ш у б а с п о д п л а 
та – 1 бр.

1 г.

2. Клин с подплата – 1 бр.

1 г.

3. Пуловер – 1 бр.

1 г.

Риза (блуза) с дълъг ръ
кав – 2 бр.

1 г.

5. Зимни обувки – 1 чифт

1 г.

6.

Ботуши гумени с под
плата – 1 чифт

1 г.

7.

Шапка – 1 бр.

1 г.

4.

ІІ. Лятно
1. Яке лятно – 1 бр.

1 г.

2. Елек – 1 бр.

1 г.

3. Риза (блуза) – 2 бр.

1 г.

4. Панталон – 1 бр.

1 г.

5. Обувки – 1 чифт

1 г.

6. Шапка – 1 бр.

1 г.

9445

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-13
от 8 октомври 2012 г.
за подбор на военнослужещи и цивилни
служители за назначаване на длъжности в
Службата на военния аташе към диплома
тическите представителства на Република
България
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за подбор на военнослужещи и
цивилни служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската
армия за назначаване на длъжности в Служ
бата на военния аташе към дипломатическите
представителства на Република България.
Чл. 2. (1) Подборът за назначаване на длъж
ности по чл. 1 се осъществява от Мандатна
комисия на служба „Военна информация“.
(2) Редът за работа и начинът на вземане на
решения от Мандатната комисия се уреждат
със заповед на директора на служба „Военна
информация“.
Чл. 3. (1) Службата на военния аташе може
да включва в състава си: аташе по отбраната,
военни аташета по видовете въоръжени сили,
помощник-аташе по отбраната/помощник
военни аташета и технически сътрудници
(секретари, преводачи и др.).
(2) Съгласно изискванията на длъжност
ните характеристики за аташета по отбрана
та могат да се определят военнослужещи с
военно звание „подполковник“/„капитан II
ранг“, „полковник“/„капитан I ранг“ или с
висши офицерски звания; за военни аташета
по видовете въоръжени сили и помощник
военни аташета – военнослужещи със старши
офицерски звания; за технически сътрудни
ци – военнослужещи с младши офицерски
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звания, с военно звание „офицерски кандидат
1-ви (2-ри) клас“ или със сержантски (стар
шински) звания, както и цивилни служители.
Чл. 4. В зависимост от изискванията за за
емане на длъжностите подборът може да бъде:
1. общ – за военнослужещи от Министер
ството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия;
2. вътрешен – само за военнослужещи и
цивилни служители от служба „Военна ин
формация“.
Чл. 5. Процедурата по общия подбор по
чл. 4, т. 1 включва следните етапи:
1. обявяване на вакантни длъжности в
службите на военния аташе;
2. кандидатстване и допускане до участие
в подбор;
3. оценка на качествата на кандидатите по
документи и събеседване;
4. класиране.
Чл. 6. (1) До 1 декември на съответна
та година директорът на служба „Военна
информация“ предоставя на структурата за
управление на човешките ресурси на Ми
нистерството на отбраната информация за
овакантяващите се или предстоящи да бъдат
разкрити през следващата година длъжности
в службите на военния аташе, назначаването
на които се извършва при условията на общ
подбор, както и изискванията за заемането
на тези длъжности.
(2) Въз основа на получената информация
по ал. 1 министърът на отбраната със запо
вед обявява провеждането на общ подбор. В
заповедта се определят:
1. наименованието на длъжността;
2. изискванията за заемане на длъжността:
а) военното звание;
б) необходимите образование и квалифи
кация;
в) нивото на владеене на чужд език/езици;
г) да остават не по-малко от три години
до навършването на пределна възраст за во
енна служба към 31 декември в годината на
кандидатстване;
д) допълнителни изисквания, ако е необ
ходимо;
3. срок за подаване по команден ред на
рапорти от кандидатите;
4. срок за представяне на рапортите на
кандидатите до структурата за управление
на човешките ресурси на Министерството
на отбраната;
5. срок за представяне на рапортите на
кандидатите за заемане на длъжността в
служба „Военна информация“.
(3) Кандидатите, които вече са заемали
веднъж длъжност в задграничните предста
вителства на Република България и/или в
щабове или органи на международни орга
низации и на други международни инициа
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тиви, се допускат до участие в подбора, ако
към момента на назначаване на длъжността,
за която кандидатстват (очакваната дата на
заемане на длъжността), е изминал срок не
по-кратък от срока на заемане на предходната
такава длъжност, на която са били назначени,
но не по-малко от 2 години.
Чл. 7. (1) Кандидатите подават рапорти
по команден ред. Към рапорта кандидатите
прилагат следните документи:
1. кадрова справка;
2. копия от дипломи за завършено образо
вание и сертификати за притежавана квали
фикация, заверени от органа за управление
на човешките ресурси;
3. копия от разрешения за достъп до кла
сифицирана информаци я – национа лни и
международни;
4. копия на удостоверения за владеене
на чужд език/езици съгласно стандарта на
НАТО STANAG 6001, заверени от органа за
управление на човешките ресурси;
5. медицинско свидетелство за работа в
чужбина с лекарско заключение: „Може да
отиде на работа в чужбина“;
6. копие на свидетелство за управление на
моторно превозно средство.
(2) След изтичането на срока по чл. 6,
ал. 2, т. 5 рапортите на кандидатите заедно с
придружаващите ги документи се предоставят
от структурата за управление на човешките
ресурси на Министерството на отбраната за
разглеждане от Мандатната комисия в служба
„Военна информация“.
(3) Подборът се осъществява от Мандатната
комисия по чл. 2, ал. 1 на два етапа:
– първи етап – допускане до участие;
– втори етап – провеждане на подбора.
(4) Недопуснатите до участие в подбора
кандидати се уведомяват чрез структурата за
управление на човешките ресурси на Минис
терството на отбраната.
(5) Мандатната комисия провежда подбора
по реда, определен със заповедта на директора
на служба „Военна информация“ по чл. 2, ал. 2.
(6) След приключване на работата Мандат
ната комисия изготвя протокол за класиране
на кандидатите. Протоколът от заседанието
се подписва от комисията и се предлага на
директора на служба „Военна информация“
за утвърждаване.
(7) Класираните на първо място за обяве
ните длъжности се изпращат на изследване
за определяне на психологическата им съв
местимост с направлението на дейност от
специализирания орган на служба „Военна
информация“. Ако някой от класиралите се на
първо място е с относителен или отрицателен
резултат от психологическото изследване, на
психологически тест се изпраща следващият
класиран.
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(8) Успешно преминалите психологическо
то изследване кандидати след съгласуване с
министъра на външните работи и началника
на отбраната се предлагат от директора на
служба „Военна информация“ на министъра
на отбраната за утвърждаване.
(9) Утвърдените от министъра на отбраната
военнослужещи за назначаване на длъжности
в службите на военния аташе се вземат в раз
пореждане по специален щат на министъра на
отбраната и се дават на работа и доволствие в
служба „Военна информация“ за подготовка.
Чл. 8. Вътрешният подбор се провежда
при условия и по ред, определени съгласно
приложението (поверително).
Чл. 9. Подготовката по чл. 7, ал. 9 се из
вършва в служба „Военна информация“ с обща
продължителност до шест месеца.
Чл. 10. До приключване на подготовката
структурата по човешките ресурси на служба
„Военна информация“ чрез структурите, от
говарящи за международното сътрудничество
и протокола в Министерството на отбраната,
извършва необходимите действия за получа
ване на съгласие (агреман) от приемащата
държава и отговаря за издаването на паспорти
и визи на служителя и придружаващите го
членове на семейството му.
Чл. 11. (1) Министърът на отбраната из
дава заповед за дългосрочно командироване
на утвърдените кандидати при условията и
по реда на Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм.,
бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40
от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г.), с която се
определят длъжността на служителя за времето
на дългосрочното му командироване, размерът
на командировъчните пари във валута, срокът
на командироването, начинът на пътуване и
други условия за командироването.
(2) Продължителността на командирова
нето по ал. 1 е до 3 години.
(3) Със заповед на министъра на отбраната
срокът на задграничния мандат може да бъде
продължен до една година след съгласуване
с министъра на външните работи.
Чл. 12. След приключване на командирова
нето със заповед на министъра на отбраната
военнослужещите и цивилните служители от
службите на военния аташе се освобождават
от заеманата длъжност и се назначават на
длъжност или се вземат в разпореждане на
министъра на отбраната по специален щат
(само за военнослужещи).
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 69, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
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Република България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г.,
бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36 и 54 от 2012 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
9496

Наредба за изменение на Наредба № Н-15
от 2010 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на ми
нистъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм., бр. 59
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 1 думите „след придобиване
на право на пенсия по чл. 69, ал. 4 от Кодекса
за социално осигуряване“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 ноември
2012 г.
Министър:
Аню Ангелов
9421

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2056-НС
от 15 октомври 2012 г.
На 11 октомври 2012 г. с решение на На
родното събрание на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномо
щията на народния представител Ваня Донева
Георгиева, избрана от 8. многомандатен из
бирателен район – Добрич, издигната от ПП
„ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представи
тел в 8. многомандатен изборен район – Доб
рич, Тодор Йорданов Георгиев от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
9632

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 981-ОЗ
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 117, ал. 1 от
Кодекса за застраховането Комисията за финансов
надзор издава разрешение за преобразуване чрез
вливане на Застрахователна компания „Български
имоти“ – АД, ЕИК: 831510265, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ж.к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8, в Застрахо
вателно акционерно дру жество „БУЛСТРА Д
Виена Иншурънс груп“ – АД, със седалище и
адрес на управление в София, район „Триадица“,
пл. Позитано 5.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.

9453

Председател:
Ст. Мавродиев

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 222
от 9 октомври 2012 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 9.10.2012 г., обсъди обявяването на
конкурс за издаване на лицензия за радиодейност
за град Нова Загора, област Сливен.
След отправено запитване за възможността
от планиране на честотен ресурс Комисията за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 986 от 26.04.2012 г. предостави на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Нова Загора.
Към решението е приложен и проект на разре
шение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и по
лучената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе
един конкурс за честотно назначение с техниче
ски параметри, посочени в приложението към
решението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за про
грамния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 93.0 MHz.
Съветът взе предвид, че за Нова Загора не са
провеждани конкурси. Временно на основание
§ 9а от ПЗР на ЗРТ на територията на града се
разпространява радио „Нова“ – Нова Загора.
Отчитайки възможността да бъде използван ефек

тивно радиочестотният спектър, слушателската
аудитория в региона да получи достъп до нова
българска радиопрограма, СЕМ реши програма
та, за създаването на която ще бъде лицензиран
радиооператор в обявения с това решение кон
курс, да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ смята, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за град Нова Загора.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 986
от 26.04.2012 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществя
ване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град Нова Загора, област Сливен, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 22 януари 2013 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 3 декем
ври 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 5 до 7 но
ември 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд чрез Съвета за елек
тронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
9498

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
93.0 MHz
гр. Нова Загора
ул. Народни
будители 4
Дом на културата
42N29 15
26Е01 10
130 m
до 100 W
до 100 W
до 500 m
54 dB(μV/m).
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3277-П
от 3 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32,
ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията
и реда за организиране и провеждане на цен
трализирани публични търгове за продажба на
акции – собственост на държавата, чл. 7, ал. 1,
т. 4, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол и в съответствие
с протоколно решение № 2018 от 3.10.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши продажбата
на акции, представляващи остатъчното държавно
участие, в капитала на:
1. „Кочо Честименски“ – АД, Пловдив;
2. „Борса – Стара Загора“ – АД, Стара Загора,
да се извърши чрез централизиран публичен търг.

9396

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1538
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22 г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2021 от 4.10.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на Радиотехнически
обект: „Шумен – 3“, включващ следните сгради и
съоръжения: сграда 02 „Промишлено-битова“ със
застроена площ 146 кв. м; сграда 03 „Агрегатно
и трафопост“ със застроена площ 88 кв. м; пре
давателна станция със застроена площ 15 кв. м;
антенна мачта с височина 110 м – 2 бр.; антена
АДК 25 – 1 бр.; антенно поле (кабелен провод под
антенна мачта) – 3 бр., разположени в поземлен
имот № 000970, намиращ се в местността Лагера,
с. Лозево, община Шумен, област Шумен.

9397

ВЕСТНИК

1. Открива процедура за приватизационна
продажба на поземлен имот с идентификатор
12259.699.1 с площ 6261 кв. м, намиращ се във
Враца, м. Турканица, заедно с построените в
имота сгради:
1.1. сграда за образование с идентификатор
12259.699.1.3 на два етажа със застроена площ
71 кв. м;
1.2. сграда-склад с идентификатор 12259.699.1.2
на един етаж със застроена площ 235 кв. м.
2. Сграда за енергопроизводство (трафопост)
с идентификатор 12259.699.1.1 на един етаж със
застроена площ 31 кв. м, построена в поземлен
имот с идентификатор 12259.699.1, не е предмет
на приватизационната продажба.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
9398

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 211
от 27 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
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план и схема за напо
рен тръбопровод от р. Рударка до поземлен имот
№ 038030 в местността Йончова ливада, землище
с. Краево, община Ботевград, за захранване на
МВЕЦ „Рударка“.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури съгласно разпоредбите
на Закона за устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева
9342

ОБЩИНА БРЕЗОВО

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1539
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2022 от 4.10.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:

БРОЙ 80

РЕШЕНИЕ № 211
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бре
зово, одобрява план-схема за газоснабдяване на
гр. Брезово към ПУП – ПРЗ.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Брезово пред
Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Сарафов
9486

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 13
от 25 и 27 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Приема допълнение на годишната план-про
грама за работа на Надзорния съвет на Агенцията
за приватизация и публично-частно партньорство
за 2012 г. и списъка с обекти за приватизация
със следния обособен общински имот: „Само
стоятелен обект в сграда – офис, с идентификатор
07079.602.217.1.615, намиращ се в ж.к. Славейков,
бл. 55, до вх. И, партер.“ Обектът да се прива
тизира чрез метод на приватизация – публичен
търг с явно наддаване.
2. Да не се извършват разпоредителни сдел
ки с имуществото на обособения обект, да не
се сключват договори за наем, аренда, дялово
участие, съвместна дейност, обезпечаване на
вземания и сключване на договори за кредити.

9487

Председател:
Сн. Маджарова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 364
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2012 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, както следва:
„Помещен ие, п редс та вл я ва що „бар - бюфе т“,
разположено в сутеренен етаж на Градската
поликлиника, с административен адрес гр. В.
Търново, ул. Марно поле 21“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота и дълготрайни активи на имота,
сключването на договори за наем, за съвместна
дейност, за обезпечаване на вземания, които имат
за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на
общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

9313

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 365
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и Реше
ние № 284 от 21.06.2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на обособени части от
имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Ве
лико Търново, представляващи обособени обекти

ВЕСТНИК
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от сгради, построени в поземлен имот с идентифи
катор № 10447. 502.189 и с административен адрес
ул. Н. Габровски 78, гр. Велико Търново, както
следва: за „магазин, разположен на партерен етаж,
с идентификатор 10447.502. 189.2.1 съгласно КККР
на гр. Велико Търново и със ЗП 9,70 кв. м, заедно
с 0,4363 % ид.ч. от общите части на сградата и
0,2791 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор № 10447.502.189“ – 4900 лв.,
в която цена не е включена стойността на дъл
жимия ДДС; за „гараж с идентификатор 10447.
502.189.2.2 съгласно КККР на гр. Велико Търново
и със ЗП 24,90 кв. м, заедно с 0,9730 % ид. ч. от
общите части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от
правото на собственост върху ПИ с идентифи
катор № 10447.502.189“ – 11 750 лв., в която цена
не е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на всеки един от
посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен
търг с явно наддаване при стъпка на наддаване,
както следва: за „магазин, разположен на партерен
етаж, със ЗП 9,70 кв. м, с идентификатор 10447.502.
189.2.1 съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно
с 0,4363 % ид. ч. от общите части на сградата и
0,2791 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор № 10447.502.189“ – 490 лв.;
за „гараж с идентификатор 10447. 502.189.2.2
съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП
24,90 кв. м, заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите
части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от право
то на собственост върху ПИ с идентификатор
№ 10447.502.189“ – 1100 лв.
3. Търговете за продажба на всеки един от
посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат
при следните условия: дата на търга – на 21-вия
ден след датата на обнародване на това решение
в „Държавен вестник“; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – голямата зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от общинската агенция за привати
зация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандида
тите да внесат депозит, както следва: за „магазин,
разположен на партерен етаж, със ЗП 9,70 кв. м, с
идентификатор 10447.502. 189.2.1 съгласно КККР
на гр. Велико Търново, заедно с 0,4363 % ид. ч.
от общите части на сградата и 0,2791 % ид. ч.
от правото на собственост върху ПИ с иденти
фикатор № 10447.502.189“ – 1400 лв.; за „гараж с
идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР
на гр. Велико Търново, със ЗП 24,90 кв. м, заедно
с 0,9730 % ид. ч. от общите части на сградата и
0,4697 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор №10447.502.189“ – 3500 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
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общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорените цени заедно
с дължимия ДДС и сключването на договори
за продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената цена
и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни сред
ства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купу
вачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.

9314

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 11-2
от 18 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план (ПУП – ПП) за имоти № 72624.475.107,
72624.475.96, 72624.621.108 и 72624.474.85 по ка

ВЕСТНИК
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дастралната карта на гр. Добрич във връзка с
електрозахранване на сграда – складова база в
имот № 72624.474.98 в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

9488

Председател:
А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 11-3
от 18 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за имоти № 72624.634.18,
72624.378.34, 72624.378.26 и 72624.378.17 по кадас
тралната карта на гр. Добрич във връзка с из
граждане на БКТП 20/04 kV/1 × 1000 kV в имот
№ 72624.378.16 в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

9489

Председател:
А. Табаков

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 21
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
010071 „За сгради за съхранение и поддръжка
на селскостопанска техника“, местност Рапаня,
в землището на гр. Камено, община Камено,
област Бургас.
Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и
отвеждането на отпадните води от имота да се
извършат за сметка на собствениците.

9412

Председател:
Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 22
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
010423 „За сгради за съхранение и поддръжка
на селскостопанска техника“, местност Рапаня,
в землището на гр. Камено, община Камено,
област Бургас.
Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и
отвеждането на отпадните води от имота да се
извършат за сметка на собствениците.
Председател:
Ст. Драганова
9413
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 23
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
010424 „За сгради за съхранение и поддръжка
на селскостопанска техника“, местност Рапаня,
в землището на гр. Камено, община Камено,
област Бургас.
Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и
отвеждането на отпадните води от имота да се
извършат за сметка на собствениците.
Председател:
Ст. Драганова
9414
РЕШЕНИЕ № 24
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
082029 „За сгради за съхранение и поддръжка на
селскостопанска техника“, местност При село, в
землището на с. Черни връх, община Камено,
област Бургас.
Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и
отвеждането на отпадните води от имота да се
извършат за сметка на собствениците.
Председател:
Ст. Драганова
9415
РЕШЕНИЕ № 25
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел 20 kV и водопровод за захранване
на ПИ 010071 и ПИ 010423, местност Рапаня,
в землището на гр. Камено, община Камено,
област Бургас.
Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и
отвеждането на отпадните води от имота да се
извършат за сметка на собствениците.
Председател:
Ст. Драганова
9416
РЕШЕНИЕ № 26
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
ел. кабел 20 kV и водопровод за захранване на
ПИ 082029, местност При село, в землището на
с. Черни връх, община Камено, област Бургас.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и
отвеждането на отпадните води от имота да се
извършат за сметка на собствениците.

9417

Председател:
Ст. Драганова

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 143
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Кар
нобат, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел 20 kV от стълб 73
(ПИ 000315) в землището на гр. Карнобат до ПИ
180014 в землището на с. Искра, община Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до Административния съд – Бургас.

9433

Председател:
Т. Ченешев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 233
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 40909.27.365 по кадастралната
карта на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере
сованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 40909.27.365 по кадастралната
карта на гр. Кърджали чрез кмета на общината до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9490

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 234
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за обект: „Довеждащ водопровод
до пречиствателна станция за отпадни води Гла
вен колектор VІІІ – ниска зона, и довеждащ ел.
провод 20 kV до ПСОВ на гр. Кърджали, община
Кърджали“.

С Т Р. 4 8

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере
сованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – пар
целарен план за обект: „Довеждащ водопровод до
пречиствателна станция за отпадни води Главен
колектор VІІІ – ниска зона, и довеждащ ел. провод
20 kV до ПСОВ на гр. Кърджали“, чрез кмета на
общината до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

9491

Председател:
Р. Мустафа

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 192
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за промяна предназначението на земеделска
земя за „силажохранилище“ в землището на
с. Царевец:
• новообразуван УПИ № 035017: предназначе
ние – Пп (предимно производствена зона); площ
на имота – 20,196 дка, плътност на застроява
не – 80 %; коефициент на интензивност – от 1,0
до 2,5; процент на озеленяване – 20 %, начин на
застрояване – свободно;
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• новообразуван УПИ № 031045: предназна
чение – Пп (предимно производствена зона);
площ на имота – 13,334 дка, плътност на застроя
ване – 80 %; коефициент на интензивност – от 1,0
до 2,5; процент на озеленяване – 20 %, начин на
застрояване – свободно.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ по реда и
условията на АПК.

9343

РЕШЕНИЕ № 235
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 150, ал. 3 във връзка с ал. 1, чл. 129,
ал. 1, чл. 130, ал. 1 и чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Одобрява: „Специализирана план-схема за
оптична кабелна мрежа (CORE – 2) по плана на
гр. Кърджали“.
2. Дава съгласие да се учреди със заповед на
кмета на общината в полза на „Технолукс“ – ООД,
Кърджали, право да прокарат отклонения от обща
мрежа на техническата инфраструктура през
улици и имоти – общинска собственост, които
попадат в трасето на „Специализирана план-схема
за оптична кабелна мрежа (CORE – 2) по плана
на гр. Кърджали“.
3. Задължава кмета на общината да предприеме
необходимите действия във връзка с учредяване
право на прокарване през общински имоти.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинте
ресованите лица могат да обжалват решението
за одобряване на „Специализирана план-схема
за оптична кабелна мрежа (CORE – 2) по плана
на гр. Кърджали“ чрез кмета на общината до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9492

ВЕСТНИК

Председател:
Д. Дамяновски

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 449
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 000337 в землището на
с. Млекарево, община Нова Загора, с предназ
начение „Предимно производствена зона“ (Пп)
и отреждане „За стопански двор“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

9428

Председател:
М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 480
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира
ните територии за обект: „Подземен електропро
вод 20 kV“ до ПИ 097003, с който се засягат ПИ
000206 и 000166 по КВС на землище с. Езеро и
ПИ 000256, 000283, 097005 и 094008 по КВС на
землище с. Полско Пъдарево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Сливен, чрез Общинския съвет – гр. Нова
Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.

9429

Председател:
М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 481
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
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ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира
ните територии за обект: „Водопровод и канал
за отпадни води за МВЕЦ „Събрано“, с който се
засягат ПИ 000109, 000158, 000163 и 056020 по КВС
на землище с. Събрано, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Иванова-Николова
9430
РЕШЕНИЕ № 482
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ 065028 в землището на с. Баня,
община Нова Загора. Територията на имота е
с отреждане „За стопанска дейност“ (за ВЕЦ).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Иванова-Николова
9431
РЕШЕНИЕ № 483
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 000805 в землището на
с. Загорци, община Нова Загора. Територията на
имота е с отреждане „За зърнобаза“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Иванова-Николова
9432

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 141
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Наред
бата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информацион
ните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява търгове с явно наддаване на следните
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

1. УПИ І незастроен с площ 4300 кв. м, в кв. 11
по плана на с. Станец, отреден „За училище“; за
имота има съставен АОС № 72 от 13.03.1997 г., с
начална тръжна цена в размер 8000 лв., без ДДС.
2. УПИ І в кв. 10 с площ 1800 кв. м, отреден
„За читалище“, по плана на с. Красноселци; за
имота има съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г., с
начална тръжна цена в размер 5040 лв., без ДДС.
3. УПИ ІІ с площ 5110 кв. м и двуетажна
масивна сграда със ЗП 165 кв. м, „Бивше учили
ще“ – с. Горно Козарево; за имота има съставен
АОС № 26 от 24.02.1997 г., с начална тръжна цена
в размер 17 000 лв., без ДДС.
4. УПИ VІ в кв. 2 с площ 510 кв. м, по плана
на с. Зелена морава, отреден „За обществено
обслужващи дейности“; за имота има съставен
АОС № 231 от 6.12.2011 г. с начална тръжна цена
в размер 4000 лв., без ДДС.
5. УПИ VІІ в кв. 11 с площ 2100 кв. м по плана
на с. Станец, с построената в него сграда „Бивше
училище“ – едноетажна паянтова сграда, с площ
78 кв. м; за имота има съставен АОС № 1080
от 2.12.2002 г., с начална тръжна цена в размер
5900 лв., без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени, депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеж
дане на търговете.
Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната
тръжна цена на съответните обекти.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми и
тръжни условия.
Срокът за подаване на предложенията за учас
тие в търга е до 10 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ от
14 ч. в залата на общинската администрация,
гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, а пов
торните търгове се провеждат на 15-ия ден след
датата на първите търгове на същото място, в
същия час и при същите условия.
Таксата за тръжна документация е в размер
50 лв. за всеки един обект, платими в касата на
общината до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга. Тръжните документи
се получават от отдел „ОСПК“, стая № 27 на
общинска администрация – гр. Омуртаг, срещу
представена квитанция за заплащане.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. На основание чл. 9 от Наредбата за търго
вете и конкурсите утвърждава тръжна докумен
тация, съдържаща: информационен меморандум
с тръжни условия, АОС, скица и проектодоговор
за продажба.
ІІІ. Възлага на кмета на общината организа
цията и провеждането на търговете, определяне
на спечелилите и сключването на приватизаци
онните договори.

9347

Председател:
М. Исмаил
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 252
от 24 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сеп
тември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за изменение на част от одобреното трасе на под
земен електропровод от СРС № 47 на ВЛ 20 kV
„Победа“ от П/С 110/20 kV „Белово“ до нова
РУ 20 kV в ПИ № 302139, местността Младата
могила, землището на с. Виноградец, преми
наващ през ПИ № 000068 – напоителен канал,
общинска собственост, в м. Ирините и през ПИ
№ 024427 – нива, собственост на н-ци на Борис
Петров Гендуров в м. Ирините – в землището
на гр. Септември, между т. 1 и 2. Проектът се
намира на разположение в сградата на общината,
ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се по
дават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Г. Мърков
9493

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 346
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 154
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, взето на заседание с протокол
№ 16 от 5.09.2012 г., Общинският съвет – гр. Си
листра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на те
риторията на община Силистра: „ПУП – парце
ларен план за ПИ № 66425.508.815 по КК и КР
на гр. Силистра за създаване на устройствена
основа за изграждане на водопроводно откло
нение с цел захранване на съответния имот в
местност Орта Борун, землище гр. Силистра,
община Силистра“.
Съгласно изиск ва ни я та на ч л. 131, а л. 2
ЗУТ непосредствено засегнати от предвижда
нията на подробния устройствен план са ПИ
№ 66425.508.815 и ПИ № 66425.508.803 в землището
на гр. Силистра, община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересу
ваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател:
М. Димитрова
9435
РЕШЕНИЕ № 347
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 157
на Общинския експертен съвет по устройство
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на територията, взето на заседание с протокол
№ 16 от 5.09.2012 г., Общинският съвет – гр. Си
листра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на те
риторията на община Силистра: „ПУП – план за
застрояване на ПИ № 66425.505.111 по КК и КР
в местността Меджиди Табия, землище гр. Си
листра, община Силистра“.
Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ
непосредствено засегнати от предвижданията
на подробния устройствен план са следните по
землени имоти: № 66425.505.110, № 66425.505.111,
№ 66425.505.112 и № 66425.505.108 в местността
Меджиди Табия, землище гр. Силистра, община
Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересу
ваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.

9436

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 184
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1
ЗОС, чл. 73, ал. 1, т. 5 ЗГ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Одобрява ПУП:
1.1. одобрява ПУП – парцеларен план: под
обект: „Довеждащ канализационен колектор“;
1.2. одобрява ПУП – парцеларен план: под
обект: „Водопровод за питейни и противопожарни
нужди“;
1.3. одобрява ПУП – парцеларен план: под
обект: „Мостово съоръжение“;
1.4. одобрява ПУП – парцеларен план: под
обект: „Частично изместване на ВЛ 20 kV „Ли
вадица“ и „Иглика“ от площадката на имот
6.1130 – пречистване на отпадните води с ПСОВ
2 за к.к. Пампорово“.
2. Допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл. 60, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс.

9437

Председател:
Ф. Топов

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 234
от 29 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за елементи на техническата ин
фраструктура – електропровод, захранващ ПИ
№ 372002, 372007 – м. Казанлъка, землище на
с. Брястово, община Минерални бани, област
Хасково, с обща дължина 114,19 м:

БРОЙ 80
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– дължина, преминаваща през ПИ № 000628 –
публична общинска собственост, на община
Минерални бани – 88,44 м;
– дължината на кабела, преминаващ през
контактна зона – 22,95 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Об
щина Минерални бани до Административния
съд – Хасково.

9348

Председател:
М. Лятиф

12. – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Сви
щов, обявява конкурс за академична длъжност
„главен асистент“ в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност 05.02.05 финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (социално дело), за нуждите
на катедра „Застраховане и социално дело“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, отдел „Докторантура
и академично израстване“, тел. 66-362.
9364
11. – Военномедицинската академия обявява
следния конкурс със Заповед № 935 от 2.10.2012 г.
на началника на ВМА и на основание чл. 8, ал. 3,
т. 3 от Правилника за устройството и дейността на
Военномедицинска академия във връзка с т. І.3.
(б) от МЗ № ОХ-602 на министъра на отбраната на
Република България и решения на академичния
съвет на ВМА за заемане на щатно осигурена
академична длъжност „Доцент висше училище“,
код на длъжността 253-06, ниво на достъп до
класифицирана информация „Поверително“, от
състава на Военномедицинска академия, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. „Медицина“ по
научната специалност „Медицинска радиология
и рентгенология“ за нуждите на Лаборатория по
нуклеарна медицина и метаболитна терапия към
катедра „Хематология, медицинска онкология,
радиационна защита, радиобиология и нуклеар
на медицина“ на „МБАЛ“ – София, при ВМА.
Подробности за изискванията към участниците
в конкурса и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: Учебно-научен отдел: тел.
9225309, 9225130.
9502
135. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за главни асистенти по: област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата (антично
изкуство, религия и култура) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математи
ка и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки – един;
област на висше образование 3. Социа лни,
с т опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.3. Политически науки – двама,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 8110236, 8110216.
9368
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72. – Университетът по архитектура, стро
ителство и геодезия, София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2012/2013 г.
съгласно Решение № 375 от 11.05.2012 г. на МС
по следните научни специалности:
№
по
ред

Форми на
обучение
Научни специалности

ре
дов
но

за
доч
но

ФАКУЛТЕТ
Архитектурен факултет
1

Териториално, ландшафтно
устройство и
градоустройство

6

2

Архитектура на сградите,
съоръжения, конструкции и
детайли (жилищни сгради,
промишлени сгради, сградо
строителство)

6

3

Теория и история на
архитектурата

3

Строителен факултет
1

Строителни материали, де
тайли и изделия и техноло
гия на производството им

1

2

Технология и механизация на
строителното
производство (технология на
строителството)

1

3

Строителни конструкции
(М Д П К)

2

2

4

Строителни конструкции
(С Б К)

2

1

5

Строителна механика, съпро
тивление на материалите
(стр. механика)

2

6

А И Т и системи за автома
тизирано проектиране
(в строителството)

1

7

Организация и управление
на производството (строител
ство)

1

Факултет по транспортно
строителство
1

Строителни конструкции
(мостове)

1

1

2

Проектиране, строителство
и поддържане на улици, ав
томобилни пътища и съоръ
жения

1

1

3

Земна основа, фундиране и
подземно строителство

1

1

4

Проектиране, строителство и
поддържане на железни
пътища и съоръжения

1

2

С Т Р. 5 2
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Форми на
обучение
Научни специалности

ре
дов
но

за
доч
но

Хидротехнически факултет
1

Хидромелиоративно
строителство

1

2

Водоснабдяване и
канализ ация

1

3

Инж. хидрология, хидравли
ка и водно стопанство

1

4

Хидротехническо
строителство

1

5

Теоретична механика

1

6

Строителна механика, съп
ротивление на материалите
(съпротивление на матери
алите)

1

Геодезически факултет
1

Обща, висша и приложна
геодезия

2

2

Земеустройство (вкл. кадас
тър и оценка на недвижими
имоти)

1

3

Фотограметрия и дистан
ционни методи

2

4

Картография (вкл. тематично
географско картографиране)

1

Общо:

41

1

9

В срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита обра
зователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от нея;
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната
научна област. Подаването на документи става в
съответните факултети, както следва: Архитекту
рен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по
научноизследователската работа; Хидротехничес
Ши
фър

Област на висше
образование

Ши
фър

Професио
нално нап
равление

ВЕСТНИК
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ки факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
203, тел.: 963 52 45, вътр. 772, заместник-декан
по научноизследователската работа; Строителен
факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб.
314, тел.: 963 52 45, вътр. 372, заместник-декан
по научноизследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45, вътр. 421,
заместник-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан
по научноизследователската работа.
9500
31. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности в област
на висше образование 5. Технически науки за:
професори по професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия по научна
специалност Архитектура на сградите, конструк
ции, съоръжения и детайли (Жилищни сгради)
към катедра „Жилищни сгради“ – двама със срок
2 месеца; по научна специалност Архитектура на
сградите, конструкции, съоръжения и детайли към
катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – един
със срок 2 месеца; доцент по професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия по научна специалност Архитектура на
сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(Сградостроителство) към катедра „Сградострои
телство“ – един със срок 3 месеца; главен асистент
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия по научна специалност
Теория и история на архитектурата към катедра
„История и теория на архитектурата“ – един със
срок 2 месеца; в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки за главен
асистент по професионално направление 3.6.
Право по научна специалност Стопанско право
(Правна нормативна уредба в строителството)
към катедра „Организаци я и икономика на
строителството“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
9403
55. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докто
ранти съгласно Решение на МС № 375 от 11 май
2012 г. за учебната 2012/2013 г. по област на ви
сше образование, професионално направление и
следните докторски програми:

Докторска програма

Форма на
обучение
редовно задочно

Медицински факултет
4

Природни науки,
математика и ин
форматика

4.1.

Физическ и
науки
Биофизика

4.3.

Биологичес
ки науки

4

0

БРОЙ 80
Ши
фър

7

Област на висше
образование

Здравеопазване и
спорт

ДЪРЖАВЕН
Ши
фър

7.1.

Професио
нално нап
равление
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Форма на
обучение
редовно задочно

Биохимия

1

0

Имунология

1

0

Молекулярна биология

2

0

Физиология на животните и човека

1

0

Акушерство и гинекология

1

0

Медицина

Анестезиология и интензивно лечение

10

1

Белодробни болести

1

0

Гастроентерология

2

0

Дерматология и венерология

4

0

Ендокринология

2

0

Имунопатология и алергология

1

0

Инфекциозни болести

0

2

Кардиология

4

2

Неврология

8

0

Неврохирургия

1

0

Нефрология

2

0

Обща хирургия

1

0

Ортопедия и травматология

1

2

Офталмология

3

0

Педиатрия

1

0

Психиатрия

2

0

Ревматология

1

0

Сърдечно-съдова хирургия

0

5

Урология

1

0

Фармакология (вкл. фармакокинетика
и химиотерапия)

1

1

Физиотерапия, курортология и реха
билитация

0

2

4

Природни науки,
Х и м и че ск и
математика и ин 4.2.
Теоретична химия
науки
форматика

1

0

7

Здравеопазване и
спорт

3

0

Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията

0

11

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

1

2

Фармацевтичен факултет

7.3.

Фармация

Фармакогнозия и фитохимия

Факултет по обществено здраве
7

Здравеопазване и
спорт

7.4.

Обществено
здраве
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Продължителността на докторантурите е за: ре
довни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.
Документи се подават съгласно изискванията в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София: 1. заявление до ръко
водителя на съответното приемащо структурно
звено (в случая до декана на съответния факултет);
2. европейски формат автобиография; 3. копие
на диплома за придобита образователно-квали
фикационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостове
ряващи интереси и постижения в съответната
научна област. Докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Същият заплаща
такса за обучение съгласно Закона за висшето
образование. Срок за подаване на документи за
участие в конкурсите за докторантура в Меди
цински университет – София – два месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структур
ни звена на адрес: Медицински факултет – 1431
София, ул. Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118,
сектор „Наука“, за справки – тел. 02/952 05 21;
Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Ду
нав 2, деканат, ет. 2, стая 53; за справки – г-жа
Емилия Иванова, тел. 02/92 36 504; Факултет по
обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море
8, деканат; за справки – г-жа Даниела Василева,
тел. 02/94 32 304.
9567
10. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за до
цент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика по професио
нално направление 4.1. Физически науки и научна
специалност „медицинска физика“ за нуждите на
Катедрата по медицинска физика и биофизика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
ул. Здраве 2, ет. 4, стая 414, тел. 02/9541372.
9379
11. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конку рси за
двама доценти в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
„медицинска радиология и рентгенология (вкл.
използване на радиоактивни изотопи)“ за нуждите
на Катедрата по образна диагностика – един за
Клиниката по образна диагностика при УМБАЛ
„Александровска“ и един за УМБАЛ „Света Анна“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в секретариата
на Катедрата по образна диагностика, УМБАЛ
„Александровска“ – ЕАД, ул. Св. Георги Софий
ски 1, от 8 до 14 ч., тел. 02/9230348.
9380
12. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за профе
сор в област на висше образование 7. Здравеопаз
ване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „имунопатология
и алергология“ за нуждите на Клиничен център
по алергология на база УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи и справки – в София 1431,
бул. Св. Георги Софийски 1, УМБАЛ „Алексан
дровска“, Клиника по клинична алергология,
тел. 02/9230226.
9381
77. – Бургаският свободен университет обя
вява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане
на академичната длъжност професор по 05.05.09
граждански процес със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая
206, тел. 056/900-486.
9465
658. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурси за: професор по научната специалност
05.04.11 общо и сравнително езикознание (модели
на значението) за нуждите на Секцията за общо
и съпоставително езикознание; двама главни
асистенти по научната специалност 05.04.17 бъл
гарски език (ономастика) за нуждите на секция
„Приложна ономастика“, всички със срок 2 ме
сеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел.
02/872-23-02.
9315
22. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ в професионално
направление 7.1. „Медицина“ по научната спе
циалност „Вирусология“ (01.06.13) за нуждите на
НРЛ „Ентеровируси“ със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, тел.
за справки: 02/8468307; 02/8432175.
9367
6. – Община Болярово, отдел „ТСУ“, на ос
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинте
ресуваните граждани, че е изработен проект за
частично изменение на ПУП – ПР за кв. 54 и
55 по ПУП на гр. Болярово, община Болярово.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“. На основа
ние чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица
по чл. 131 ЗУТ могат да разгледат проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за частично изменение на
ПУП – ПР до общинската администрация.
9365
19. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 9 от 5.10.2012 г.
за строителство на обект „Оптична кабелна линия
0807-0801/ТШ2-0815“, преминаващ през поземлени
имоти: 81178.40.358, землище на гр. Черномо
рец, община Созопол, 07079.831.72, 07079.831.44,
07079.831.83, 07079.831.40, 07079.10.909, 07079.10.918,
07079.10.629, 07079.10.636, 07079.10.156, кв. Край
морие, г р. Бу ргас, и 07079.9.13, 07079.662.61,
07079.662.9503, кв. Меден рудник, гр. Бургас, на
основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
9467
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48. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен ел. провод за захранване на поземлени
имоти № 059021, 059027 и 059028, преминаващ през
поземлен имот № 000171 – полски път, всички в
землище с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, община Казан
лък. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
9405
49. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен на под
земен ел. провод за захранване на поземлен имот
№ 048001 – изоставена нива, частна собственост,
преминаващ през поземлен имот № 000330 – па
сище, мера – общинска собственост, в землище
с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казан
лък. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
9406
50. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
на водопроводно отклонение за захранване на
поземлен имот № 100006, преминаващо през
поземлен имот № 000614 – местен път, в землище
гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
след обнародването в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да се запознаят с проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9407
32. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за кв. 323 и кв. 324 по плана на
ж.к. Червен бряг, Ловеч, и разрешение за промяна
на границите на територии и поземлени имоти,
предвидени в подробен устройствен план за пуб
лична общинска собственост – улична регулация
в участъка от о.т. № 709 до о.т. № 710 и улична
регулация от о.т. № 1022, през о.т. № 1020, о.т.
№ 1018 до о.т. № 633 по плана на ж.к. Червен
бряг, Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения до кмета
на общината. Проектът е изложен в сградата на
общината, стая 227.
9495
154. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за специализиран подробен устройствен план
(ПУП) по чл. 111 ЗУТ за промяна предназначе
нието на земеделски земи за „Кариера за добив
на скалнооблицовъчни материали от находище
„Дионисо 2“ в обхват на концесионната площ,
определена съгласно координатен регистър на
точките, както следва:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

№

Х(m)

Y(m)

1.

4698123.0

8539551.0

2.

4698123.0

8540032.0

3.

4697700.0

8540089.0

4.

4697700.0

8539421.0

и поземлени имоти и части от тях извън конце
сионната площ № 016063, 016058, 016060, 016062,
016067, 016068. Имотите, предвидени в проекта
за смяна на предназначението за срока на кон
цесията, са: ПИ № 015011, 015012, 015013, 016025,
016027, 016029, 016030, 016031, 016032, 016033, 016058,
016060, 016062, 016063, 016064, 016067, 016068, 016159,
016162, 016163, 016166, 016169, 016170, 016172, 016218,
016220, 015087, 015094, 016028, 016082, 016160,
016161, 016164, 016168, 016221, 016222 в землището
на с. Горна Кремена. Проектът е на разположе
ние в сградата на Община Мездра, стая 106. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Мездра.
9344
155. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за:
парцеларен план (ПП), подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
транспортно-комуникационна схема и ел. схема
за МВЕЦ „Надежда“ в обхват: 1. в землището
на с. Зверино – ПИ № 010007, 037035 и 038063;
2. в землището на с. Оселна – ПИ № 000717,
000718, 000727, 000728, 000729, 000731, 000732,
001173, 001298; 3. в землището на с. Зли дол – ПИ
№ 000256, 000272. Проектите са на разположе
ние в сградата на Община Мездра, стая 106. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация – гр. Мездра.
9345
54. – Общ и на Нови пазар на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
техническа инфраструктура – Външно електро
захранване на ветрогенератори в ПИ № 030001
по КВС на с. Стан и в ПИ № 103002 по КВС
на с. Памукчи, община Нови пазар. Трасето на
подземния ел. провод е предвидено да преминава
през следните имоти извън урбанизираната те
ритория на с. Стан и с. Памукчи, община Нови
пазар, както следва: ПИ № 000270 – полски път
в землището на с. Памукчи (публична общинска
собственост), ПИ № 30001 – нива в землището на
с. Стан (частна общинска собственост). Проектът
е изложен в техническата служба на Община
Нови пазар, стая № 402, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. Изработването на плана
е допуснато със Заповед № 475 от 18.07.2012 г.
на кмета на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, искания
и предложения по плана до кмета на общината.
9494
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40. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на:
подробен устройствен план – парцеларен план на
обект „Трасе на ел. захранване на поземлен имот
№ 020016 в землището на с. Габарево, община
Павел баня“; подробен устройствен план – пар
целарен план на обект „Трасе на ел. захранване
на поземлен имот № 020016 в землището на
с. Габарево, община Павел бан я“; подробен
устройствен план – парцеларен план на обект
„Трасе на ел. захранване на поземлени имоти
№ 006010 и 06013 в землището на с. Габарево,
община Павел баня“; ПУП – ПЗ за ПИ 020016 в
местността Над линията в землището на с. Га
барево, община Павел баня. Документацията по
изработените проекти 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 адми
нистрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9483
5. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект „Трасе на кабели 20 kV от п/ст „Раковски“
до в/ст в УПИ 001 064-І (ПИ 1.64), с. Маноле,
община „Марица“, преминаващ през землищата
на кв. Секирово и кв. Парчевич на гр. Раковски.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – гр. Раковски.
9484
12. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на електропровод за пречиствателна станция
за отпадни води за с. Лешница, община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 105.001 – зе
меделска земя, № 105.002 – земеделска земя,
№ 105.014 – земеделска земя, в землището на
с. Лешница, община Сандански. Планът е из
ложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9350
13. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за пречиствателна станция за
отпадни води за с. Лешница, община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 105.001 – зе
меделска земя, № 105.002 – земеделска земя,
№ 105.014 – земеделска земя, в землището на
с. Лешница, община Сандански. Планът е из
ложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9351

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

14. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на канализационен колектор за пречиства
телна станция за отпадни води за с. Лешница,
община Сандански. Трасето преминава през имоти
№ 105.001 – земеделска земя, № 105.002 – земедел
ска земя, № 105.014 – земеделска земя, в земли
щето на с. Лешница, община Сандански. 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“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9352
15. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на канализационен колектор за пречиства
телна станция за отпадни води за с. Джигурово,
община Сандански. Трасето преминава през
имоти № 92.31 – полски път, № 0.321 – полски
път, № 0.245 – канал, и № 0.193 – горска стопан
ска територия, в землището на с. Джигурово,
община Сандански. 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, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9353
16. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за пречиствателна станция за
отпадни води за с. Джигурово, община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 92.31 – полски
път, № 0.321 – полски път, и № 0.245 – канал, в
землището на с. Джигурово, община Сандан
ски. 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.
9354
17. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проект
но трасе на електропровод за пречиствателна
станция за отпадни води за с. Джигурово, об
щина Сандански. Трасето преминава през имоти
№ 92.31 – полски път, и № 0.193 – горскостопанска
територия, в землището на с. Джигурово, общи
на Сандански. 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, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9355
110. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план на трасе за външно
кабелно електрозахранване – ниско напрежение,
на базова станция „Глобул“ № 3758 в поземлен
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имот с идентификатор 83212.136.1 по кадастрал
ната карта на с. Шипково, община Троян. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая № 31, от 9 до
12 ч. всеки присъствен ден.
9404
3. – Областният управител на област Хасково
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 145,
ал. 2 и чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗУ Т със Заповед
№ ДС-07-5 от 2.10.2012 г. е одобрил технически
инвестиционен проект и на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУТ е издадено в полза на Агенция „Пътна
инфраструктура“, София 1606, бул. Македония 3,
Разрешение за строеж № ДС-07-5-[1] от 3.10.2012 г.
за основен ремонт – подмяна на стоманени рол
кови лагери с неопренови при устоите на обект:
„Път І-8 „Хасково – Харманли – Капитан Ан
дреево“, подобект: „Мост над река Марица при
км 366+050“, намиращ се в област Хасково при
Свиленград, с допуснато предварително изпъл
нение на разрешението за строеж на основание
чл. 60, ал. 1 АПК за защита на особено важни
обществени интереси. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“. На основание чл. 60,
ал. 4 АПК разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез административния орган пред съда в трид
невен срок от съобщаването му, независимо дали
административният акт е бил оспорен.
9346
623. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на ос
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е из
работен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за трасе на подземен ел.
кабел 0.4 kV до УПИ I-17 в масив 23 през по
землени имоти № 77030.502.18, № 77030.502.2,
№ 77030.502.7, № 77030.502.6, № 77030.502.15,
№ 77030.5, № 77030.622 и № 77030.20в по КВС на
землище с. Хаджи Димитрово, област Ямбол,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“, стая
103 в сградата на общинската администрация,
Ямбол, пл. Освобождение 1. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9408
623а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на ос
нование ч л. 128, а л. 2 ЗУ Т съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план (парцеларен план) за трасе на водопро
вод но о т к лонен ие до у рег ул и ра н позем лен
имот I-17 в масив № 23 през поземлени имоти
№ 77030.502.7, № 77030.502.6, № 77030.502.15,
№ 77030.5, № 77030.622 и № 77030.20 по КВС на
землище с. Хаджи Димитрово, област Ямбол,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“, стая
103 в сградата на общинската администрация,
Ямбол, пл. Освобождение 1. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9409
5. – Общинската служба по земеделие – Пан
чарево, с. Панчарево, на основание чл. 18д, ал. 4
и 5 ППЗСПЗЗ обявява, че 14 дни след обнародва
нето в „Държавен вестник“ започва анкетиране
за съвместно уточняване със заявителите на мес
тоположението на заявените имоти в местността
Орниче – землището на с. Кокаляне. Анкетира
нето ще бъде проведено в срок 10 работни дни.
9399
6. – Общинската служба по земеделие – Пан
чарево, с. Панчарево, на основание чл. 18д, ал. 4
и 5 ППЗСПЗЗ обявява, че 14 дни след обнародва
нето в „Държавен вестник“ започва анкетиране
за съвместно уточняване със заявителите на
местоположението на заявените имоти в мест
ността Турски рид – землището на с. Железни
ца. Анкетирането ще бъде проведено в срок 10
работни дни.
9400

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Иван Михайлов Граматиков срещу
чл. 25Б, ал. 5, 6 и 7 НОР в Община Аксаково,
приета с Решение № 18.3.2 от протокол № 18
от 16.03.2005 г., изм. с Решение № 26.2.§2 от
протокол № 026 от 11.11.2009 г. на Общинския
съвет – г р. А ксаково; п ри ложение № 1 к ъм
чл. 22 НОР в Община Аксаково, приета с Реше
ние № 18.3.2 от протокол № 18 от 16.03.2005 г.,
изм. с Решение № 26.2.§2 от протокол № 026 от
11.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково.
Заинтересованите лица могат да подадат заяв
ление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 2953/2012 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съ
общението в ДВ, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
9457
Бургаският окръжен съд призовава Звезда Га
нева Йорданова, Серкан Йълмаз и Нурие Мехмед
Джемил, с неизвестни адрси, да се явят в съда
на 28.ХІ.2012 г. в 10 ч. като въззиваеми по в.гр.д.
№ 545/2012, заведено от Назмие Хюсеин Осман,
Осман Осман Мехмед, Исмигюл Осман Мустафа
и Фатма Осман Ахмед. Призованите да посочат
съдебни адреси в страната, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
9568
Пернишкият окръжен съд призовава Найо
Марк Елеазу, роден на 16.03.1971 г. в Умуака,
Нигерия, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 13.12.2012 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 650/2012, заведено от Даниела Б. ХаджийскаЕлеазу. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9544
Хасковск ият окръжен съд с решение от
15.08.2008 г. по гр. д. № 833/2002 на основание
чл. 632, ал. 4 ТЗ във връзка с § 6 от ПРЗ на ЗТР
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заличава обявения в несъстоятелност длъж
ник – „Гери – Сладоледена компания“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Димитров
град, ул. Цар Борис І № 9 І-Б-15, регистриран
по ф.д. № 191/1996 по описа на ХОС, поради
изтичане на едногодишния срок за възобновяване
на производството по несъстоятелността. Пре
кратява производството по делото, което е било
спряно на основание чл. 632, ал. 5 във връзка
с ал. 1 ТЗ с решение на съда от 13.06.2007 г. по
посоченото дело.
9454
Хасковск и ят окръжен съд с решение от
1.08.2006 г. по гр. д. № 167/2001 г. на основание
чл. 735, ал. 1, т. 2 ТЗ прекратява производство по
делото на обявения в несъстоятелност длъжник
едноличен търговец Наско Недков Байратаров
с фирма „Тони – Н“, рег. по ф.д. № 2239/1991 по
описа на ХОС, поради изчерпване на масата на
несъстоятелността. Прекратява правомощията
на синдика Спартак Димитров Попов и дейст
вието на общата възбрана върху имуществото на
длъжника. Заличава едноличен търговец Наско
Недков Байратаров с фирма „Тони – Н“, рег. по
ф.д. № 2239/1991 по описа на ХОС. Осъжда едно
личен търговец Наско Недков Байратаров с фирма
„Тони – Н“ със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Пещера 39, рег. по ф.д. № 2239/1991 по
описа на ХОС, да заплати на „ДЗИ Банк“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Дондуков 4 – 6, направените по делото разноски в
размер 622 лв. Решението подлежи на обжалване
пред ВКС в 7-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
9455
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, ІVВ въззивен състав, призовава Атанаска
Георгиева Бирова с адрес София, ул. Екзарх Йосиф
76, вх. Б, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 10.12.2012 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по гр.д. № 633/2008 по описа на СГС,
ГО, ІІБ въззивен състав, образувано по жалба
от Харанелка Ангелова Куртева и др. срещу
постановено решение на СРС, 53-ти състав, по
гр. д. № 5347/2002, образувано по искова молба
от Харанелка Ангелова Куртева и др. против
Владимир Николов Кочев и др. по иск за делба
на недвижими имоти по чл. 69, ал. 1 ЗН. Въззи
ваемата страна да посочи съдебен адрес, в про
тивен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9459
Варненският районен съд, 10 гр. състав, при
зовава Рената Аризу Азеведу Да Силва с последен
известен адрес Варна, ул. Моряшка 9, ет. 1, ап. 3,
понастоящем с неизвестен адрес, ответница по
гр. д. № 8196/2012 по описа на Варненския ра
йонен съд, 10 състав, насрочено за 10.12.2012 г. в
9 ч., заведено от Даниел Иванов Янев, за иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК.
9426
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Колю Янков Пейков с постоянен адрес в с. Илийно,
община Омуртаг, ул. Осъм 3, с настоящ неиз
вестен адрес в Белгия, че срещу него е заведено
гр. д. № 346/2012 по описа на съда от Мария
Янкова Пейкова по чл. 49, ал. 1 СК. Указва на
Колю Янков Пейков, че следва в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
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съобщението да се яви в съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията към
нея, като при неявяване в указания срок съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК на разноски на ищеца.
9545
Пловдивският районен съд, VІ граждански
състав, съобщава на Благой Славчев Юрданов,
роден на 25.04.1911 г. в Пловдив, с неизвестен
адрес, че в едномесечен срок считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в съда и да получи съдебните книжа
като ответник по гр. д. № 5464/2012 на ПРС,
VІ гр. състав, подадена от Николай Желязков
Трифонов, с основание делба на съсобствен имот,
с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
9456
Шуменският районен съд уведомява Сабин
Бисеров Сабинов и Милица Бисерова Сабинова,
без регистрирани настоящ и постоянен адрес в
Република България, че на основание чл. 131,
ал. 1, 2, 3, чл. 132 и 133 ГПК им изпраща преписи
от исковата молба и доказателствата към нея,
срещу която може в едномесечен срок от датата
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ да представят писмен отговор, съдър
жащ: посочване на съда, номера на делото, името
и адреса на ответника, както и на законния му
представител или пълномощник; становище по
допустимостта и основателността на иска; стано
вище по обстоятелствата, на които се основава
искът; възражения срещу иска и обстоятелствата,
на които те се основават; подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора се задължават да
посочат доказателствата и конкретните обстоя
телства, които ще доказват с тях, ведно с преписи
от отговорите с приложенията според броя на
ищците. Към отговора следва да бъде представено
пълномощно, ако се подава от пълномощник. С
писмения отговор може да предявят насрещен
иск, инцидентен установителен иск относно
съществуването или несъществуването на едно
оспорено правоотношение, от което зависи изцяло
или частично изходът на делото, и да привлекат
помагач, като предявят срещу него обратен иск,
както и да направят възражения за местна подсъ
димост. При неподаване на отговор и неявяване
в съдебно заседание съобразно разпоредбите на
чл. 238 – 239 ГПК може да бъде постановено
неприсъствено решение. При неподаване на
отговор в срок ще намери приложение разпоред
бата на чл. 133 ГПК, а именно: ответникът губи
възможността да направи това по-късно, освен
ако пропускът се дължи на особени, непредви
дени обстоятелства. При неподаване на отговор
и неявяване в съдебно заседание по искане на
ищеца може да се постанови неприсъствено
решение – чл. 238 – 239 ГПК. При напускане
на страната за повече от един месец е длъжен
да посочи лице в седалището на съда (съдебен
адресат), ако няма пълномощник по делото. Ако
не посочат такъв, всички съобщения се прилагат
по делото и се смятат за връчени. При отсъст
вие за повече от един месец от адреса, който е
съобщил по делото или на който веднъж му е
връчено съобщение, е длъжен да уведоми съда
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за новия си адрес. В противен случай всички
съобщения се прилагат по делото и се смятат
за връчени. Указва на ответниците, че може
при необходимост или права на това да ползват
правна помощ по чл. 94 ГПК. Ответниците да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9458
Врачанският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е
образувано гр. д. № 558/2012 по мотивирано иска
не на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност срещу Цветан
Василев Андров от с. Търнава, ул. Христо Смир
ненски 14, община Бяла Слатина, област Враца,
с което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
и решение № 292 от 1.08.2012 г. на КУИППД е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 192 310 лв., както
следва:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Цветан
Василев Андров:
1. поземлен имот – нива с площ 6,715 дка,
трета категория земя, в местността Грезница,
представляваща имот № 073090 (парцел № 90 от
масив № 73) по плана за земеразделяне на с. Тър
нава, община Бяла Слатина, област Враца,
ЕК АТ Т Е 736 43, п ри г ра н и ц и и с ъ с ед и:
№ 0 73 0 91 – н и в а н а Йорда н Ценов Въ лов;
№ 073075 – нива на Бано Пешев Шляпашки;
№ 073074 – нива на наследници на Петър Спи
ридонов Цолов; № 073073 – нива на Теодосия
Андреева Вълева; № 073089 – нива на наследни
ци на Симеон Илиев Устрелски; № 073116 – пол
ски път на кметство с. Търнава; 2. поземлен
имот – нива с площ 4,947 дка, трета категория
земя, в местността Стублата, представляваща
имот № 052047 (парцел № 47 от масив № 52) по
плана за земеразделяне на с. Търнава, община
Бяла Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при
граници и съседи: № 052062 – нива на Бонка
Горанова Кукорова; № 052061 – нива на наслед
ници на Вълко Павлов Рогашки; № 052048 – нива
на Никола Георгиев Дончовски; № 500035 – пол
ски път на село Търнава; № 052046 – нива на
Тодор Каменов Савчев Пандурски, придобити с
н о т. а к т № 73 о т 29.11. 2 0 0 6 г., т. V І І І , д.
№ 1204/2006 г.; 3. самостоятелен обект – магазин,
в западната част на първи етаж на двуетажна
масивна сграда, със застроена площ 100 кв. м и
застроен обем 350 куб. м, заедно с отстъпено
право на строеж върху общинска земя, като ма
газинът е построен в урегулиран поземлен имот,
който е парцел VIII, кадастрален № 183, в квар
тал 56 по регулационния план на с. Търнава,
община Бяла Слатина, при граници: ул. Г. Ди
митров, ул. Поройна, парцел IX-193 и парцел
VII-184, придобит с постановление за възлагане
на недвижим имот от 9.01.2007 г.; 4. поземлен
имот – нива с площ 7,721 дка, трета категория
земя, в местността Равнището, представляваща
имот № 011017 (парцел № 17 от масив № 11) по
плана за земеразделяне на с. Търнава, община
Бяла Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при
граници и съседи: № 011016, № 011001, № 011002,
№ 011018 и № 200518; 5. поземлен имот – нива с
площ 7,266 дка, трета категория земя, в мест
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ност та Старите лозя, представл яваща имот
№ 051303 (парцел № 303 от масив № 51) по пла
на за земеразделяне на с. Търнава, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при гра
ници и съседи: № 051302, № 051239, № 051094,
№ 051135 и № 051134; 6. поземлен имот – нива с
площ 3,500 дка, трета категория земя, в мест
ност та Средни я гред, представл яваща имот
№ 046178 (парцел № 178 от масив № 46) по пла
на за земеразделяне на с. Търнава, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при гра
ници и съседи: № 046062, № 500036, № 046177 и
№ 046069, придобити с нот. акт № 68 от 23.12.2008 г.,
т. VІІ, д. № 1109/2008 г.; 7. поземлен имот – нива
с площ 8,690 дка, пета категория земя, в мест
ността Равнището, представляваща имот № 003006
(парцел № 6 от масив № 3) по плана за земераз
деляне на с. Търнава, община Бяла Слатина,
област Враца, ЕК АТТЕ 73643, при граници и
съседи: № 500004, № 003007, № 003020, № 003019
и № 003005, придобит с нот. акт № 86, том 1, н.д.
№ 66 от 18.03.2009 г.; 8. поземлен имот – нива с
площ 2,400 дка, трета категория земя, в мест
ността Стублата, представляваща имот № 052184
(парцел № 184 от масив № 52) по плана за земе
разделяне на с. Търнава, община Бяла Слатина,
област Враца, ЕК АТТЕ 73643, при граници и
съседи: № 052183, № 052203, № 052202, № 052185
и № 0523651; 9. поземлен имот – нива с площ
3,770 дка, трета категория земя, в местността
Бреста, представляваща имот № 035064 (парцел
№ 64 от масив № 35) по плана за земеразделяне
на с. Търнава, община Бяла Слатина, област
Враца, ЕКАТТЕ 73643, при граници и съседи:
№ 035062, № 500054, № 000549 и № 035063; 10.
поземлен имот – нива с площ 7,827 дка, трета
категория земя, в местността Пасището, пред
ставляваща имот № 020035 (парцел № 35 от
масив № 20) по плана за земеразделяне на с. Тър
нава, община Бяла Слатина, област Враца,
ЕКАТТЕ 73643, при граници и съседи: № 020036,
№ 020011, № 020034 и № 000514, придобити с нот.
акт № 131, том 1, нот. д. № 105 от 7.04.2009 г.; 11.
поземлен имот – нива с площ 2,346 дка, трета
категория земя, в местността Туланеца, пред
ставляваща имот № 032152 (парцел № 152 от
масив № 32) по плана за земеразделяне на с. Тър
нава, община Бяла Слатина, област Враца,
ЕКАТТЕ 73643, при граници и съседи: № 032013,
№ 032056, № 032052 и № 000540; 12. поземлен
имот – нива с площ 18,848 дка, трета категория
земя, в местността Бреста, представляваща имот
№ 035052 (парцел № 52 от масив № 35) по плана
за земеразделяне на с. Търнава, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при гра
ници и съседи: № 500054, № 035053, № 035162,
№ 035161 и № 035051, придобити с нот. акт № 161,
т. 1, нот. д. № 132 от 22.04.2009 г.; 13. поземлен
имот – нива с площ 6,530 дка, трета категория
земя, в местността Бреста, представляваща имот
№ 038095 (парцел № 95 от масив № 38) по плана
за земеразделяне на с. Търнава, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при гра
ници и съседи: № 038094, № 038045, № 038046,
№ 038057 и № 500050, придобит с нот. акт № 164,
том 1, нот. д. № 135 от 23.04.2009 г.; 14. поземлен
имот – нива с площ 10,174 дка, трета категория
земя, в местността Пасището, представляваща
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имот № 022011 (парцел № 11 от масив № 22) по
плана за земеразделяне на с. Търнава, община
Бяла Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при
граници и съседи: № 022012, № 022035, № 022036,
№ 022010 и № 500022, придобит с нот. акт № 13,
том ІІ, нот. дело № 177 от 19.05.2009 г.; 15. по
землен имот – нива с площ 7,151 дка, трета ка
тегория земя, в местността Бреста, представля
ваща имот № 034092 (парцел № 92 от масив № 34)
по плана за земеразделяне на с. Търнава, общи
на Бяла Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643,
при граници и съседи: № 034083, № 500055,
№ 034093 и № 034079, придобит с нот. акт № 67,
том ІІІ, нот. дело № 397 от 27.08.2009 г.; 16. изо
ставено трайно насаждение с площ 0,600 дка,
пета категория, в местността Кукутановец, със
тавляваща имот № 613045 по плана за земераз
деляне на землището на гр. Кнежа, ЕК АТТЕ
37376, при граници и съседи: имот № 613044 – из
оставени трайни насаждения на наследниците
н а Л и л к а То д о р о в а Ш и н д а р с к а , и м о т
№ 00567 – полски път на община Кнежа, имот
№ 613046 – изоставени трайни насаждения на
наследниците на Тодор Илиев Занков, имот
№ 613041 – изоставени трайни насаждения на
наследниците на Цвета Паньова Паньовска.
Върху имота има следните ограничения: трай
ните насаждения да се опазват и стопанисват в
съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок; 17. нива с площ 2,001 дка,
трета категория земя, в местността Средния път,
съставляваща имот № 508016 по плана за земе
разделяне на землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ
37376, при граници и съседи: имот № 508015 – нива
на наследниците на Пано Недков Карлуков, имот
№ 000249 – полски път на община Кнежа, имот
№ 508017 – нива на Данаил Петров Беремски,
имот № 508023 – нива на Борислав Първанов
Цолов; 18. нива с площ 7,162 дка, трета категория
земя, в местността Конунски дол, представлява
ща имот № 303025 по плана за земеразделяне на
землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, при
граници и съседи: имот № 303006 – нива на на
следниците на Игнат Върбанов Влахов, имот
№ 303008 – нива на Никифор Писков Борисов,
имот № 303026 – нива на Йордан Николов Бе
ремски, и имот № 500326 – полски път на общи
на Кнежа, придобити с нот. акт № 6, т. 1, нот. д.
№ 4 от 19.01.2010 г.; 19. поземлен имот – нива с
площ 5,196 дка, трета категория земя, в мест
ността Бреста, представляваща имот № 034161
(парцел № 161 от масив № 34) по плана за земе
разделяне на с. Търнава, община Бяла Слатина,
област Враца, ЕК АТТЕ 73643, при граници и
съседи: № 034094, № 034131, № 034090 и № 034162
(право за преминаване за имот № 034162, придо
бит с нот. акт № 48, т. 1, н. д. № 44 от 23.02.2010 г.;
20. поземлен имот – нива с площ 5,583 дка, тре
та категория земя, в местност та Пасището,
представляваща имот № 014007 (парцел № 7 от
масив № 14) по КВС на с. Търнава, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 73643, при гра
ници: поземлени имоти № 014028, № 014027,
№ 014008, № 500013 и № 014006, придобит с нот.
акт № 91, т. ІІІ, нот. д. № 462 от 27.07.2010 г.; 21.
поземлен имот – нива с площ 6,616 дка, трета
категория земя, в местността Грезница, предста
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вляваща имот № 073011 (парцел № 11 от масив
№ 73) по плана за земеразделяне на с. Търнава,
община Бяла Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ
73643, при граници: № 073010, № 000094, № 073014,
№ 073012 и № 073015, придобит с нот. акт № 170,
т. ІІ, нот. д. № 323 от 11.08.2010 г.; 22. мотоциклет
марка „Хонда“, модел „ЦБР 1100 XX“ с ДК
№ ВР1833К, рама № JH2SC35A0VM000414, цвят
тъмносив металик, придобит с договор за покуп
ко-продажба от 12.04.2010 г.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Цветан
Василев Андров:
1. сумата от 2500 лв., представляваща па
зарната оценка към момента на отчуждаването
на лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“ с
ДК № ВР5532АН; 2. сумата от 2500 лв., пред
ставляваща пазарната оценка към момента на
отчуждаването на лек автомобил марка „Опел“,
модел „Астра“ с ДК № ВР0961АК; 3. сумата от
1300 лв., представляваща пазарната оценка към
момента на отчуждаването на лек автомобил
марка „Пежо“, модел „306“ с ДК № ВР5612АТ;
4. сумата от 3200 лв., представляваща пазарна
та оценка към момента на отчуждаването на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с
ДК № ВР3559ВА; 5. сумата от 8800 лв., пред
ставляваща пазарната оценка към момента на
отчуждаването на лек автомобил марка „Опел“,
модел „Фронтера“ с ДК № ВР9265ВА; 6. сумата
от 18 300 лв., представляваща пазарната оценка
към момента на отчуждаването на лек автомобил
марка „Ланд Роувър“, модел „Рейндж Роувър“
с ДК № ВР2483ВВ; 7. сумата от 2600 лв., пред
ставляваща пазарната оценка към момента на
отчуждаването на лек автомобил марка „Сеат“,
модел „Толедо“ с ДК № ВР0243ВВ; 8. сумата от
2800 лв., представляваща пазарната оценка към
момента на отчуждаването на лек автомобил
марка „Форд“, модел „Ескорт“ с ДК № ВР4013ВВ;
9. сумата от 8200 лв., представляваща пазарната
оценка към момента на отчуждаването на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“
с ДК № ВР6549ВВ; 10. сумата от 4200 лв., пред
ставляваща пазарната оценка към момента на
отчуждаването на лек автомобил марка „Фиат“,
модел „Мареа“ с ДК № ВР7396ВВ; 11. сумата от
19 000 лв., представляваща пазарната оценка към
момента на отчуждаването на лек автомобил
марка „БМВ“, модел „330 Д“ с ДК № ВР4920ВС;
12. сумата от 10 500 лв., представляваща пазарната
оценка към момента на отчуждаването на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 250“ с ДК
№ ВР6075ВС; 13. сумата от 12 900 лв., представля
ваща пазарната оценка към момента на отчуж
даването на лек автомобил марка „Ланд Роувър“,
модел „Рейндж Роувър“ с ДК № ВР6412ВС; 14.
сумата от 10 000 лв., представляваща пазарната
оценка към момента на отчуждаването на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“
с ДК № ВР8015ВС; 15. сумата от 7200 лв., пред
ставляваща пазарната оценка към момента на
отчуждаването на лек автомобил марка „Рено“,
модел „Лагуна“ с ДК № ВР8907ВС; 16. сумата
от 10 000 лв., представляваща пазарната оценка
към момента на отчуждаването на лек автомо
бил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с ДК
№ ВР9793ВС.
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При условията на евентуалност е предявен
иск с цена, представляваща сумата, отразена в
договорите за продажба на МПС като продажна
цена, а именно:
1. сумата от 400 лв., представляваща дого
ворната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 7988 от 9.10.2006 г. на
лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“ с ДК
№ ВР5532АН; 2. сумата от 300 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 967 от 21.02.2008 г. на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК
№ ВР0961АК; 3. сумата от 300 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 6646 от 8.09.2008 г. на
лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“ с ДК
№ ВР5612АТ; 4. сумата от 400 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 4727 от 7.07.2008 г. на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК
№ ВР3559ВА; 5. сумата от 1000 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 19 от 13.01.2009 г. на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Фронтера“ с ДК
№ ВР9265ВА; 6. сумата от 300 лв., представлява
ща договорната цена, материализирана в договор
за покупко-продажба рег. № 2324 от 20.03.2009 г.
на лек автомобил марка „Ланд Роувър“, модел
„Рейндж Роувър“ с ДК № ВР2483ВВ; 7. сумата
от 300 лв., представляваща договорната цена,
материализирана в договор за покупко-продаж
ба рег. № 801 от 29.01.2009 г. на лек автомобил
марка „Сеат“, модел „Толедо“ с ДК № ВР0243ВВ;
8. сумата от 300 лв., представляваща договорната
цена, материализирана в договор за покупко-про
дажба рег. № 26 от 5.01.2010 г. на лек автомобил
марка „Форд“, модел „Ескорт“ с ДК № ВР4013ВВ;
9. сумата от 600 лв., представляваща договорната
цена, материализирана в договор за покупко-про
дажба рег. № 3691 от 9.08.2011 г. на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“ с ДК № ВР
6549ВВ; 10. сумата от 300 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 4958 от 30.07.2009 г. на
лек автомобил марка „Фиат“, модел „Мареа“ с ДК
№ ВР7396ВВ; 11. сумата от 500 лв., представлява
ща договорната цена, материализирана в договор
за покупко-продажба рег. № 4099 от 16.08.2010 г.
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „330 Д“
с ДК № ВР4920ВС; 12. сумата от 800 лв., пред
ставляваща договорната цена, материализирана
в договор за покупко-продажба рег. № 3554 от
19.07.2010 г. на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Е 250“ с ДК № ВР6075ВС; 13. сумата от
400 лв., представляваща договорната цена, мате
риализирана в договор за покупко-продажба рег.
№ 7217 от 29.09.2010 г. на лек автомобил марка
„Ланд Роувър“, модел „Рейндж Роувър“ с ДК
№ ВР6412ВС; 14. сумата от 800 лв., представлява
ща договорната цена, материализирана в договор
за покупко-продажба рег. № 6517 от 4.10.2010 г.
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“ с ДК № ВР8015ВС; 15. сумата от 400 лв.,
представляваща договорната цена материализи
рана в договор за покупко-продажба рег. № 3306
от 12.08.2011 г. на лек автомобил марка „Рено“,
модел „Лагуна“ с ДК № ВР8907ВС; 16. сумата
от 500 лв., представляваща договорната цена,
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материализирана в договор за покупко-продажба
рег. № 1077 от 7.03.2012 г. на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“ с ДК № ВР9793ВС.
Третите заинтересовани лица, които претен
дират самостоятелни права върху имуществото,
предмет на отнемане, могат да предявят своите
претенции върху посоченото имущество – пред
мет на искането, с оглед възможностите по чл. 29
ЗОПДИППД не по-късно от два месеца от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Първото по делото съдебно заседание
е насрочено за 21.02.2013 г. в 9,30 ч.
9425

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
национална федерация по Муайтай (БНМТФ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на организацията
на 26.11.2012 г. в 14 ч. в главния офис на ВИА
Груп – София, бул. Арсеналски 11, ет. 7, при
следния дневен ред: 1. годишен отчет за дейност
та на БНМТФ за 2011 г.; 2. промяна на устава;
3. приемане на спортен календар за 2013 г. и
определяне на домакините; 4. приемане на нови
членове на федерацията; 5. създаване на треньор
ски съвет; 6. приемане на бюджет за 2013 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да участват в
общото събрание.
9422
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежка инициатива за
развитие и асоцииране“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру
жението на 3.12.2012 г. в 18 ч. в София, ул. Янко
Сакъзов 4, при дневен ред: отчитане дейността
на ликвидатора на сдружение с нестопанска цел
„Младежка инициатива за развитие и асоцииране“
и приемане на доклада на ликвидатора.
9383
26. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Политологичен център“ – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.12.2012 г. в 10 ч. в София, район
„Лозенец“, п. код 1505, бул. Черни връх 31 (х-л
„Хемус“), ет. 6, при следния дневен ред: 1. взе
мане на решение за промяна на лицата, пред
ставляващи сдружението; вземане на решение
за освобождаване на Вера Николова Маркова
като зам.-председател на управителния съвет и
вземане на решение за избор на Дария Василева
Яхимовска като член на управителния съвет; 2.
вземане на решение за промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението от София,
район „Лозенец“, п. код 1505, бул. Черни връх 31
(х-л „Хемус“), ет. 6, на София, ул. Митрополит
Кирил Видински 6 – 8, ет. 1, ап. 5; 3. вземане на
решение за промяна на необходимото съдържание
на устава съгласно чл. 20, т. 5 ЗЮЛНЦ – допъл
ване на предмета на дейност на сдружението
със: „научноизследователска и развойна дейност,
приложни и фундаментални изследвания, както и
дейности, свързани с младежта и образованието“;
4. вземане на решение за промяна на устава на
сдружението в частта му, отнасяща се до седа
лището и адреса на управление на сдружението,
както и допълване на предмета на дейност. При
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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.
9441
8. – Управителният съвет на Гражданско
сдружение с нестопанска цел „Бели брези“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на своите членове на 5.12.2012 г. в 19 ч.
в помещението на Народно читалище „Бели
брези“, бл. 1, ж.к. Белите брези, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2008 – 2011 г.; 2. финансов отчет за периода
2008 – 2011 г.; 3. разисквания по отчетите; 4.
прием на нови членове; 5. промени в устава на
сдружението; 6. избор на нов управителен съвет;
7. приемане на план-програма за работата на
сдружението.
9317
4. – Управителният съвет на Българската
професионална танцова асоциация – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.12.2012 г. в 11 ч. в НСА – зала хореография
(София, Студентски град, последна спирка на авт.
280 и авт. 94), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на асоциацията; 2. финансов отчет
за периода 01.01. – 31.11.2012 г.; 3. утвърждаване
на нови членове; 4. приемане на проектобюджета
за 2013 г.; 5. приемане на програма за дейността
на БПТА през 2013 г. Поканват се всички чле
нове на Българската професионална танцова
асоциация – София, да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
9376
781. – Изпълнителният комитет на Съюза на
летците от гражданската авиация (ИК на СЛГА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на всички членове на съюза на
11.12.2012 г. в 9 ч. в заседателната зала в София,
ул. Самоковско шосе 2, Бизнес център „Европарт“,
при следния дневен ред: 1. доклад на председателя;
2. отчет на КК на СЛГА; 3. избор на нови ИК и
КК на СЛГА; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите.
9377
9. – Управителният съвет на сдружение „Св.
Вмчк Георги Победоносец“ – София (в ликвида
ция), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.12.2012 г. в 9 ч. в София, ж.к. Хи
подрума, бл. 139а, вх. Б, ет. 6, ап. 17, при следния
дневен ред: 1. изслушване и гласуване на доклада
на ликвидатора по ликвидационния баланс на
сдружението и удовлетворяване на кредиторите;
2. гласуване на крайния ликвидационен баланс
и разпределението на имуществото; 3. гласуване
предложението за прекратяване на сдружението
и заличаването му от търговския регистър.
9438
27. – Управителният съвет на международно
сдружение „Транспортна инфраструктура ин
формационни и нано технологии“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.01.2013 г. в 16 ч. в София,
ул. Г. С. Раковски 108, офис 422, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
в периода 2007 – 2012 г.; 2. основни насоки за
работата на ТИИНТ в периода 2013 – 2018 г. и
проектобюджет; 3. обсъждане на предложения за
изменения и допълнения на устава на сдружението;
4. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за дейността им; 5. избор
на нов управителен съвет.
9382
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ски клуб Ком“, Берковица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС
от 24.09.2012 г. свиква общо събрание на сдру
жението на 30.11.2012 г. в 18 ч. в Берковица, ул.
Николаевска 8, ет. 3, в офиса на клуба при след
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
и финансов отчет; 2. освобождаване и приемане
на членове; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. избор на управителни органи; 5.
приемане на програми, финансов проектоплан
за 2013 г. и проекти за финансиране през 2013 г.
от МФВС и БФ СКИ; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще бъде проведено същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9471
11. – Управителният съвет на СКПС „Алба
трос 2001“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.11.2012 г. в 17 ч. в
зала „Конферентна“ на плувен комплекс „При
морски“, при следния дневен ред: 1. избор на нов
председател и заместник-председател; 2. смяна
на управителния съвет; 3. промяна на устава
на сдружението; 4. промяна на седалището на
сдружението.
9551
12. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите –
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква из
вънредно общо събрание на членовете на ВАРХ
на 10.12.2012 г. в 16 ч. в Грандхотел „Димят“,
Варна, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на сдружението; 2. освобождаване на до
сегашния председател и избор на нов председател
на асоциацията; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., при същия дневен ред.
9427
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на корабните снабдители (БАКС),
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всич
ки членове на БАКС на годишно отчетно общо
събрание на 14.12.2012 г. в 15 ч. във Варна, ул.
Девня 12, х-л „Аква Варна“, зала „Перла“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БАКС за 2012 г.; 2. финансов отчет на БАКС за
2012 г.; 3. изготвяне на програма за работа на
БАКС за 2013 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
9470
1. – Управителният съвет на училищно на
стоятелство на ЦДГ „Пчелица“, гр. Лясковец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 27.11.2012 г. в 17 ч. в сградата на ЦДГ
„Пчелица“ – Лясковец, при следния дневен ред:
1. промени в устава на настоятелството; 2. об
съждане на организационни въпроси; 3. разни.
9423
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1. – Съветът на настоятелите на училищно
настоятелство при СОУ „Св. Патриарх Евтимий“,
Пловдив, ул. Иван Вазов 19, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на УН на 11.12.2012 г. в 17,15 ч. в сградата на
училището при следния дневен ред: 1. приема
не отчета за предходната година; 2. промени
в списъчния състав: избор на нови членове и
освобождаване на стари; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,15 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите.
9424
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Университетски синдикат“
при РУ „А. Кънчев“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението свиква
отчетна конференция на делегатски принцип с
норма на представителство 1:7 (като избирането
на делегати е по катедри и звена) на 29.11.2012 г.
в 16 ч. в зала 2Б.215 на университета при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
Синдиката за 2011 и 2012 г.; 2. програма за дей
ността на Синдиката за 2013 и 2014 г.; 3. отчет на
ФКК за 2011 и 2012 г.; 4. приемане на бюджета на
Синдиката за 2013 и 2014 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще
се проведе същия ден, при същия дневен ред в
17 ч. в зала 2Б.215 на университета.
9569
2. – Управителният съвет на „Спортен клуб
кану-каяк „ Локомотив“, Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 12.12.2012 г. в 17 ч. в Спортното училище при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
и счетоводен отчет за периода 2011 – 2012 г.; 2.
приемане на бюджета за 2013 г.; 3. промяна на
устава в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ;
4. промяна на адреса на управление; 5. промяна в
състава на членовете на УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9361
Силистренският окръжен съд с определение
№ 59 от 8.10.2012 г. на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на СНЦ „ТАКБД
„Аккадънлар – 2002“, гр. Дулово, на 1.12.2012 г.
в 9 ч. в сградата на Община Дулово на адрес:
гр. Дулово, ул. Васил Левски 18, при следния дне
вен ред: 1. обсъждане на ръководната политика на
органите на СНЦ „ТАКБД „Аккадънлар – 2002“;
2. освобождаване на председателя и членовете на
управителния съвет и членовете на контролния
съвет на СНЦ „ТАКБД „Аккадънлар – 2002“; 3.
избор на нови членове на управителния съвет и
на контролния съвет на СНЦ „ТАКБД „Акка
дънлар – 2002“.
9546
3. – Управителният съвет на Тракийския
съюз на зърнопроизводителите – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо отчетно събрание на сдружение
то на 13.12.2012 г. в 10 ч. в Стара Загора, хотел
„Верея“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. отчетен доклад за дейността на
контролния съвет на сдружението; 3. промени
в устава на Тракийския съюз на зърнопроиз
водителите; 4. утвърждаване на решението на
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УС за приемане и освобождаване на членове на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9552
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „Бъ
деще за Шумен“, Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.12.2012 г. в 17 ч. в Шумен, ул. Съединение
71, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението за
периода 2008 – 2012 г.; 2. промяна в устава на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет.
9462
320. – „Централна кооперативна банка“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Г. С. Раковски 103, вписано в търговския регистър
с ЕИК 831447150, на основание чл. 92а ЗППЦК
във връзка с решение на Агенцията за приватиза
ция и следприватизационен контрол № 3220-П от
3.05.2011 г., предвиждащо продажбата на акции
те, представляващи 33 % от капитала на „ЧЕЗ
Електро България“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Г. С. Раковски 140,
ЕИК 175133827, и съобразно потвърден от Коми
сията за финансов надзор с Решение № 949-ПД
от 19.09.2012 г. проспект за публично предлагане
на до 1650 обикновени акции и допускане до
търговия на регулиран пазар на 5000 акции от
капитала на „ЧЕЗ Електро България“ – АД, уве
домява инвеститорите за началото на публичното
предлагане на 1650 бр. обикновени безналични
поименни свободнопрехвърляеми акции с ISIN
код BG1100024113, всяка от които с право на един
глас в общото събрание на акционерите, право
на дивидент и право на ликвидационен дял, съ
размерни с номиналната стойност на акцията.
Началната дата на предлагане на акциите е датата
на въвеждането им за търговия на „Сегмент за
приватизация“ на Основен пазар, организиран от
„Българска фондова борса – София“ – АД, което
ще бъде първият работен ден, следващ изтича
нето на седем дни след датата на съобщението
по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“,
съответно от публикуването му в един централен
ежедневник (в. „Капитал Daily“). По-късната от
двете дати се приема за дата на публикуване на
съобщението. Крайната дата на предлагане ще
бъде не по-късно от един месец (30 дни) счита
но от началната дата на предлагане. В случай
че до края на предложения срок за публично
предлагане има непродадени акции, но е налице
инвеститорски интерес, срокът може да бъде
удължен с решение от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол до изчерпване на
предлаганите акции. Най-пълна и изчерпателна
информация за предлаганите ценни книжа и за
техния емитент може да бъде получена от про
спекта за публично предлагане, който ще бъде
достъпен за инвеститорите на интернет страни
ците на предложителя на акциите – Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол:
www.priv.government.bg, на лицето, което иска
допускане на акциите до търговия – „Централ
на кооперативна банка“ – АД: www.ccbank.bg,
както и на интернет страницата на „ЧЕЗ Елек
тро България“ – АД: www.cez.bg. Допълнителна
информация по проспекта, както и безплатно
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копие от него могат да бъдат получени в офиса на
„Централна кооперативна банка“ – АД, на адрес:
София, ул. Ст. Караджа 2, тел.: (+359 2) 9801611,
в. 304, факс: (+359 2) 9871948, e-mail: s.hristova@
ccbank.bg, лице за контакт: Силвия Христова, от
9 до 17 ч. всеки работен ден в периода на публич
ното предлагане. В съответствие с нормативните
изисквания проспектът ще бъде публикуван и
достъпен на интернет страниците на Комисията
за финансов надзор: www.fsc.bg, и на „Българска
фондова борса – София“ – АД: www.bse-sofia.bg.
9499
320а. – „Централна кооперативна банка“ –
АД, със седалище и адрес на управление София,
ул. Г. С. Раковски 103, вписано в търговския
регистър с ЕИК 831447150, на основание чл. 92а
ЗППЦК във връзка с решение на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
№ 3220-П от 3.05.2011 г., предвиждащо продаж
бата на акциите, представляващи 33 % от капи
тала на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Цар Симеон 330, ЕИК 130277958, и съобразно
потвърден от Комисията за финансов надзор с
Решение № 950-ПД от 19.09.2012 г. проспект за
публично предлагане на до 63 624 обикновени
акции и допускане до търговия на регулиран
пазар на 192 800 акции от капитала на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, уведомява ин
веститорите относно началото на публичното
предлагане на 63 624 бр. обикновени безналични
поименни свободнопрехвърляеми акции с ISIN
код BG1100025110, всяка от които с право на един
глас в общото събрание на акционерите, право
на дивидент и право на ликвидационен дял, съ
размерни с номиналната стойност на акцията.
Началната дата на предлагане на акциите е датата
на въвеждането им за търговия на „Сегмент за
приватизация“ на Основен пазар, организиран от
„Българска фондова борса – София“ – АД, което
ще бъде първият работен ден, следващ изтича
нето на седем дни след датата на съобщението
по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“,
съответно от публикуването му в един централен
ежедневник (в. „Капитал Daily“). По-късната от
двете дати се приема за дата на публикуване на
съобщението. Крайната дата на предлагане ще
бъде не по-късно от един месец (30 дни) счита
но от началната дата на предлагане. В случай
че до края на предложения срок за публично
предлагане има непродадени акции, но е налице
инвеститорски интерес, срокът може да бъде
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удължен с решение от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол до изчерпване на
предлаганите акции. Най-пълна и изчерпателна
информация за предлаганите ценни книжа и за
техния емитент може да бъде получена от про
спекта за публично предлагане, който ще бъде
достъпен за инвеститорите на интернет страни
ците на предложителя на акциите – Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол:
www.priv.government.bg, на лицето, което иска
допускане на акциите до търговия – „Централна
кооперативна банка“ – АД: www.ccbank.bg, както
и на интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределе
ние България“ – АД: www.cez.bg. Допълнителна
информация по проспекта, както и безплатно
копие от него могат да бъдат получени в офиса на
„Централна кооперативна банка“ – АД, на адрес
София, ул. Ст. Караджа 2, тел.: (+359 2) 9801611,
в. 304, факс: (+359 2) 9871948, e-mail: s.hristova@
ccbank.bg, лице за контакт: Силвия Христова, от
9 до 17 ч. всеки работен ден в периода на публич
ното предлагане. В съответствие с нормативните
изисквания проспектът ще бъде публикуван и
достъпен на интернет страниците на Комисията
за финансов надзор: www.fsc.bg, и на „Българска
фондова борса – София“ – АД: www.bse-sofia.bg.
9626
Емилия Кирилова Славова, ликвидатор на
сдружение „Асоциация на българските Чийвнинг
стипендианти“ – София, в ликвидация по ф.д.
№ 5732/2006, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9501
Мариана Спасова Николова, ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Център за екология
и устойчиво развитие“ – в ликвидация, Самоков,
в ликвидация по ф.д. № 1171/1998, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру
жението да предявят вземанията си в двумесечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
9464
Поправка. Висшият дисциплинарен съд пра
ви следната поправка на техническа грешка в
обявление № 3628, ДВ, бр. 29 от 2012 г., стр. 56:
обозначението „д.д. № 11/2011 г.“ да се чете
„д.д. № 21/2011 г.“.
9543
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