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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 371
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, приет от ХLI Народно събрание
на 17 октомври 2012 г.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63
от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от
2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и
82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43
и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм.,
бр. 29, 59 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 12, 60 и 61
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Списъците по чл. 3, ал. 2 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и други наименования:
непатентни, тривиални, акроними, кодови и/
или наименования съгласно номенклатурата
на Международния съюз за чиста и приложна
химия (IUPAC).“
§ 2. В чл. 9в т. 1 се изменя така:
„1. приходите от таксите за издаване на
лицензии за дейности по чл. 35, ал. 1;“.
§ 3. В чл. 21 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и осъществява контрол по
изпълнението на чл. 29д“.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Българската агенция по безопасност на
храните към министъра на земеделието и храните осъществява контрол върху дейностите по
продажба и преработка на семената от коноп,
непредназначени за посев, с цел производство
на храна за животни, както и върху последващата є продажба.“
§ 5. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Забрани и ограничения на
растения, вещества и препарати от списъка по
чл. 3, ал. 2, т. 1“.

§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само от лица,
получили лицензия на вносител за внос на
семена от коноп, непредназначени за посев.
Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) В Министерството на земеделието и
храните се поддържа регистър на вносителите
по ал. 2.
(4) Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат:
1. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз;
2. кооперации, регистрирани по Закона за
кооперациите;
3. дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес
на управление на територията на Република
България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно
изискванията на Закона за фуражите.
(5) Условията и редът за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп,
непредназначени за посев, и за осъществяване
от вносителите на дейностите по преработка и
продажба на семената се определят с наредба
на министъра на земеделието и храните.“
§ 7. Създават се чл. 29а – 29д:
„Чл. 29а. (1) За издаване на лицензия на
вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ежегодно в срок до 10 януари лицата подават заявление до министъра
на земеделието и храните при условията и по
реда на наредбата по чл. 29, ал. 5.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ, удостоверяващ, че заявителят разполага
със собствен или нает склад за съхранение на
семената от коноп, непредназначени за посев,
осигурен с I категория системи за физическа
защита на строежа.
(3) Заявленията по ал. 1 се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на министъра
на земеделието и храните. Комисията писмено
уведомява заявителя за установени в заявлението
и представените към него документи непълноти
и/или неточности. В срок до 14 работни дни
от получаване на уведомлението заявителят
отстранява непълнотите и/или неточностите.
(4) След разглеждане на заявлението и представените към него документи комисията изготвя предложение до министъра на земеделието
и храните за издаване на лицензия на вносител
за внос на семена от коноп, непредназначени
за посев, или за постановяване на отказ.
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(5) Въз основа на предложението по ал. 4
министърът на земеделието и храните издава:
1. лицензия на вносител за внос на семена
от коноп, непредназначени за посев;
2. заповед за отказ.
(6) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава и
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Срокът на валидност на лицензията на
вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, е една година от датата
на издаването є.
Чл. 29б. Лицата, получили лицензия по
чл. 29, ал. 2, са длъжни:
1. да съхраняват документите за вноса на
семената от коноп, непредназначени за посев,
и за реализацията им до крайния потребител
за срок 5 години от датата на вноса;
2. да пускат на пазара семена от коноп,
непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата на формиране на
пратката в трета страна съответната суровина
е включена в Каталога на фуражните суровини
на Европейския съюз;
3. да осигуряват по всяко време достъп на
контролните органи до складовите помещения
по чл. 29а, ал. 2;
4. за всяка внесена партида семена от коноп,
непредназначени за посев, в едномесечен срок
след осъществяване на преработката и/или
реализацията є до краен клиент да предоставят на Българската агенция по безопасност на
храните информация за:
а) начина на преработката на семената;
б) количествата семена, реализирани като
фуражна суровина;
в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните
количества от тези фуражи.
Чл. 29в. (1) За внос на коноп се издава лицензия от министъра на земеделието и храните
на вносители:
1. получили разрешение по чл. 29, ал. 1 – за
продуктите по чл. 157, параграф 1, букви „а“ и
„б“ от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари и
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)
(ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007“;
2. притежаващи лицензия на вносител за
внос на семена от коноп, непредназначени
за посев, по чл. 29, ал. 2 – за продуктите по
чл. 157, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕО) № 1234/2007.
(2) За издаване на лицензия за внос на
коноп лицата по ал. 1 подават заявление до
министъра на земеделието и храните.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК)
по Закона за търговския регистър или код по
БУЛСТАТ;
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2. оригинал и легализиран превод на документ за произход на конопа и на семената от
коноп, както и на свидетелството за анализ
на съдържанието на тетрахидроканабинол,
удостоверяващо, че съдържанието му в растенията, от които са добити семената, е под 0,2
тегловни процента;
3. оригинал на техническо описание на
процеса на преработка при внос на семена от
коноп, непредназначени за посев, заедно със
съдържанието им в крайния продукт (съотношението на семена в смеските);
4. копие на документ от извършен лабораторен анализ, издаден от Изпълнителната агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
(ИАСАС), за действителната кълняемост на
семената от коноп, непредназначени за посев;
5. декларация по образец, с която вносителят се задължава в 6-месечен срок от датата
на издаване на лицензията по ал. 1 внесените
семена от коноп, непредназначени за посев, да
бъдат смесени със семе, което не е конопено, в
смес, предназначена за храна на животни, като
след смесването количеството на конопеното
семе не надвишава 15 на сто от общата смес;
6. нотариално заверено пълномощно – когато
документите се подават от упълномощено лице.
(4) Лицензията по ал. 1 се издава в срок до
един месец от датата на подаване на заявлението.
(5) Срокът на валидност на лицензията за внос
на коноп е 6 месеца от датата на издаването є.
(6) Когато вносителят не отговаря на изискванията на чл. 29 и/или приложените към
заявлението документи по ал. 3 са непълни
и/или неточни, министърът на земеделието и
храните мотивирано отказва да издаде лицензия
за внос на коноп. Отказът се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 29г. (1) Не се допуска пускането в свободно обращение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто.
(2) При внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ИАСАС извършва лабораторен анализ на семената за проверка на
действителната им кълняемост. За извършения
лабораторен анализ на вносителя се издава документ и за резултатите писмено се уведомява
Агенция „Митници“.
(3) За извършване на анализа по ал. 2
Агенция „Митници“ допуска представители на
ИАСАС за вземане на проба от партидата, намираща се под режим митническо складиране.
(4) В случай че резултатът от лабораторния
анализ показва кълняемост на семената над 10
на сто, вносителят се задължава за своя сметка
да подложи партидата на:
1. термична обработка за понижаване на
кълняемостта;
2. унищожаване под митнически контрол;
3. реекспорт за трета страна.

С Т Р. 4

ДЪРЖАВЕН

(5) Вземането на проби за определяне
кълняемостта на семената в съответствие с
изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал и обработката на партидата се
извършват под митнически контрол до изпълнение на изискването за кълняемост по ал. 1,
като след всяко понижаване на кълняемостта
се изготвя протокол за промяната на теглото
на партидата.
Чл. 29д. Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се допуска само през
гранични инспекционни пунктове, одобрени с
Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на
граничните инспекционни пунктове, определяне
на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в
TRACES (ОВ, L 296/1 от 12 ноември 2009 г.).“
§ 8. В чл. 101 след думите „чл. 29“ се добавя
„и 29в“.
Заключителни разпоредби
§ 9. Министърът на земеделието и храните
издава наредбата по чл. 29, ал. 5 в тримесечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 10. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55
от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41
и 88 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 52 се
създава ал. 4:
„(4) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от вносители,
получили лицензии по чл. 29, ал. 2 и чл. 29в
от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9784

РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1,
т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 5 и ал. 2 и чл. 13, ал. 8
от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление
РЕШИ:
Приема Решение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли
ядрената енергетика в Република България чрез
изграждане на нова ядрена електроцентрала?“.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 24 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9933

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителна субсидия на
Българската национална телевизия за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г. допълнителна субсидия на Българската национална
телевизия в размер 990 000 лв. за заплащане
на правата за заснемане и разпространение на
мачовете от българското футболно първенство,
сезон 2011 – 2012 г.
(2) Субсидията по ал. 1 да се осигури чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет и по бюджета на Българската национална
телевизия за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на генералния директор на Българската национална
телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9981

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и
правителството на Република Косово за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
(Утвърдено с Решение № 737 от 11 септември 2012 г. на Министерския съвет. В сила от
26 октомври 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Косово, наричани
по-нататък „Договарящите страни“,
решени да укрепват сътрудничеството си за
по-ефективна борба с незаконната имиграция,
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като желаят да установят чрез настоящото
Споразумение и на основата на реципрочност
бързи и ефективни процедури за идентифициране и за връщане при условията на сигурност
и при добър ред на лицата, които не отговарят
или вече не отговарят на условията за влизане, престой и пребиваване на територията на
Република България или Република Косово,
както и да улеснят транзитното преминаване
на такива лица в дух на сътрудничество,
като потвърждават своята воля да насърчават доброволното завръщане и да улесняват
реинтегрирането на съответните лица в рамките
на национално си законодателство,
се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
а) „Гражданин на Република България“
означава всяко лице, притежаващо
гражданството на Република България
в съответствие с националното є законодателство.
б) „Гражданин на Република Косово“
означава всяко лице, притежаващо
гражданството на Република Косово в
съответствие с националното є законодателство;
в) „Гражданин на трета страна“ означава
всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Република
България или Република Косово.
г) „Лице без гражданство“ означава всяко
лице, което не притежава гражданство.
д) „Разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешително, издадено
от Република България или Република
Косово, даващо право на дадено лице
да пребивава на нейна територия. Това
определение не включва временните
разрешения за оставане на нейната
територия, издадени във връзка с обработването на подадена молба за убежище
или за разрешение за пребиваване.
е) „Виза“ означава издадено разрешение
или взето решение от Република България или Република Косово, необходимо за влизане на територията или за
транзитно преминаване през нея. Това
не включва виза за летищен транзит.
ж) „Молеща държава“ означава държавата
(Република България или Република
Косово), която подава молба за обратно
приемане в съответствие с чл. 7 или
молба за транзитно преминаване в съответствие с чл. 14 от това Споразумение.
з) „Замолена държава“ означава държавата (Република България или Република
Косово), към която е отправена молба
за обратно приемане в съответствие с
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чл. 7 или молба за транзитно преминаване в съответствие с чл. 14 от това
Споразумение.
и) „Компетентен орган“ означава всеки
национален орган на Република България или Република Косово, който
е натоварен с изпълнението на това
Споразумение в съответствие с чл. 19,
ал. 1, буква „a“ от него.
(й) „Транзитно преминаване“ означава
преминаване на гражданин на трета
страна или лице без гражданство през
територията на Замолената държава,
когато пътува от Молещата държава
за държавата – цел на пътуването.
Р а з д е л

I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Член 2
Обратно приемане на собствени граждани
(1) По молба на Република Косово и без
други формалности освен предвидените
в това Споразумение Република България приема обратно всички лица, които
не отговарят или вече не отговарят на
действащите условия за влизане, престой и пребиваване на територията на
Република Косово, когато е доказано
или с основание може да се предположи
въз основа на предоставените prima facie
доказателства, че лицата са граждани
на Република България.
(2) Република България приема обратно и
съпрузите и непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в ал. 1
на този член, притежаващи българско
гражданство, освен ако те притежават
самостоятелно право на пребиваване
на територията на Република Косово.
(3) Република България приема обратно и
лица, които след влизане на територията
на Република Косово са лишени или
които са се отказали от гражданството
на Република България, освен ако лицата
са получили най-малкото уверението за
натурализация от компетентните органи
на Република Косово.
(4) След като Република България е дала
положителен писмен отговор на молбата
за обратно приемане, компетентната
дипломатическа мисия или консулското представителство на Република
България издава незабавно и не покъсно от 3 работни дни документ за
пътуване, необходим за връщането
на лицето, което подлежи на обратно
приемане, със срок на валидност наймалко 6 месеца. Ако поради правни или
фактически причини въпросното лице
не може да бъде върнато в периода на
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валидност на първоначално издадения
му документ за пътуване, компетентната
дипломатическа мисия или консулското
представителство на Република България в срок 14 календарни дни издава
нов документ за пътуване със същия
период на валидност.
(5) В случай че лицето, подлежащо на
обратно приемане, освен гражданството
на Република България притежава и
гражданство на трета страна, Република
Косово взема под внимание желанието
на лицето да бъде прието обратно в
държавата по негов избор.
Член 3
Обратно приемане на граждани на трета страна
и на лица без гражданство
(1) По молба на Република Косово и без
други формалности освен предвидените в
това Споразумение Република България
приема обратно всички граждани на
трети страни или лица без гражданство,
които не отговарят или вече не отговарят на действащите условия за влизане,
престой и пребиваване на територията
на Република Косово, когато е доказано
или с основание може да се предположи
въз основа на предоставените prima facie
доказателства, че такива лица:
а) притежават или са притежавали
при влизане валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено
от Република България; или
б) са влезли незаконно на територията
на Република Косово непосредствено
по въздух, след като са се намирали
на територията на Република България; или
в) са съпрузи на лицата, споменати в
чл. 2, ал. 1, притежаващи друго гражданство, при условие че имат право
на влизане и престой или получат
правото на влизане и престой на територията на Република България от
компетентните органи на Република
България; или
г) са непълнолетни несемейни деца на
лицата, споменати в чл. 2, ал. 1,
притежаващи друго гражданство.
(2) Задължението за обратно приемане по
ал. 1 не се прилага, ако:
а) гражданинът на трета страна или
		 лицето без гражданство е било само
в транзитна зона на международно
летище в Република България; или
б) Република Косово е издала на
		 гражданина на трета страна или на
лицето без гражданство виза или
разрешение за пребиваване преди
или след влизането на лицето на
нейна територия, освен ако:
		 – лицето притежава виза или разре			 шение за пребиваване, издадени от
Република България, чийто срок
на валидност изтича по-късно; или
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		 – визата или разрешението за пре			 биваване, издадени от Република
Косово, са били придобити чрез
използване на подправени документи или чрез даване на неверни
изявления; или
		 – това лице не спазва условията,
			 свързани с визата.
(3) След като Република България е отговорила положително на молбата за
обратно приемане, Република Косово
(където е приложимо) издава на лицето, чието обратно приемане е прието,
документа за пътуване, необходим за
неговото връщане.
Р а з д е л

I І

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО
Член 4
Обратно приемане на собствени граждани
(1) По молба на Република България и
без други формалности освен предвидените в това Споразумение Република
Косово приема обратно всички лица,
които не отговарят или вече не отговарят
на действащите условия за влизане, престой или пребиваване на територията на
Република България, когато е доказано
или с основание може да се предположи
въз основа на предоставените prima facie
доказателства, че лицата са граждани
на Република Косово.
(2) Република Косово приема обратно и
съпрузите и непълнолетните несемейни
деца на лицата, посочени в ал. 1 на този
член, притежаващи гражданство на Република Косово, освен ако притежават
самостоятелно право на пребиваване
на територията на Република България.
(3) По молба на Република България Република Косово приема обратно всяко
лице, считано за гражданин на Република Косово в съответствие със Закона
за гражданство на Република Косово и
регистрирано като такъв в гражданския
регистър.
(4) Република Косово приема обратно и
лица, на които им е било отнето или
са се отказали от гражданството на
Република Косово след влизането си
на територията на Република България,
освен ако на лицата е било най-малкото
обещано натурализиране от компетентните органи на Република България.
(5) След като Република Косово писмено е
отговорила положително на молбата за
обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия или консулско представителство на Република Косово издава
незабавно и не по-късно от 3 работни
дни документ за пътуване, необходим
за връщането на лицето, което подлежи
на обратно приемане, с валидност наймалко 1 месец. Ако поради правни или
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фактически причини въпросното лице
не може да бъде върнато в периода на
валидност на първоначално издадения
му документ за пътуване, компетентната
дипломатическа мисия или консулското
представителство на Република Косово
в срок 14 календарни дни издава нов
документ за пътуване със същия период
на валидност.
(6) В случай че лицето, подлежащо на
обратно приемане, освен гражданството на Република Косово притежава и
гражданство на трета страна, Република
България взема под внимание желанието на лицето да бъде прието обратно
в държавата по негов избор.
Член 5
Обратно приемане на граждани на трета страна
и на лица без гражданство
(1) По молба на Република България и
без други формалности освен предвидените в това Споразумение Република
Косово приема обратно всички граждани
на трета страна или лица без гражданство, които не отговарят или вече
не отговарят на действащи условия за
влизане, престой и пребиваване на територията на Република България, когато
е доказано или с основание може да се
предположи въз основа на представените
prima facie доказателства, че тези лица:
а) притежават или са притежавали
при влизане валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено
от Република Косово; или
б) са влезли незаконно на територията
на Република България непосредствено по въздух, след като са се
намирали на територията на Република Косово; или
в) са съпрузи на лицата, споменати
в чл. 4, ал. 1, притежаващи друго
гражданство, при условие че имат
право на влизане и престой или получат правото на влизане и престой на
територията на Република Косово от
компетентните органи на Република
Косово; или
г) са непълнолетни несемейни деца на
лицата, споменати в чл. 4, ал. 1,
притежаващи друго гражданство.
(2) Задължението за обратно приемане по
ал. 1 от този член не се прилага, ако:
а) гражданинът на трета страна или
лицето без гражданство е било само
в транзитна зона на международно
летище в Република Косово; или
б) Република България е издала на
гражданина на трета страна или на
лицето без гражданство виза или
разрешение за пребиваване преди
или след влизането на лицето на
нейна територия, освен ако:
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– лицето притежава виза или разрешение за пребиваване, издадени
от Република Косово, чийто срок
на валидност изтича по-късно; или
– визата или разрешението за пребиваване, издадени от Република
България, са придобити чрез използване на подправени документи
или чрез даване на неверни изявления; или
– това лице не спазва условията,
свързани с визата.
(3) По молба на Република България
Република Косово приема обратно и
бивши граждани на бивша Федеративна
република Югославия, които не са получили друго гражданство и чието място на
раждане и постоянно пребиваване към
1 януари 1998 г. е било на територията
на Република Косово, ако последното
може да се потвърди от органите на
Република Косово на датата на подаване на молбата за обратно приемане.
(4) След като Република Косово е отговорила положително на молбата за
обратно приемане, Република България
(където е приложимо) издава на лицето, чието обратно приемане е прието,
документа за пътуване, необходим за
неговото връщане.
Р а з д е л

I I I

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
Член 6
Принципи
(1) Молещата държава подава молба за
обратно приемане до компетентния
орган на Замолената държава за всяко
предаване на лице, подлежащо на обратно приемане, на основание едно от
задълженията, съдържащи се в членове
от 2 до 5.
(2) Не е необходима молба за обратно
приемане, ако лицето, подлежащо на
обратно приемане, притежава валиден
документ за пътуване или лична карта
и, където е приложимо, валидна виза
или разрешение за пребиваване от Замолената държава.
Член 7
Молба за обратно приемане
(1) Молбата за обратно приемане съдържа
следната информация:
а) доколкото е възможно, лични данни
за лицето, подлежащо на обратно
приемане (например име, презиме,
фамилия, дата и място на раждане и
последно местопребиваване) и, където е приложимо, подробни данни за
съпруга(та) и/или за непълнолетните
несемейни деца;
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б) документи, въз основа на които се
доказва гражданството, и посочване
на средствата, чрез които се набавят
prima facie доказателства за гражданството, транзита, условията за обратно приемане на граждани на трета
страна и на лица без гражданство,
както и за незаконното влизане и
пребиваване;
в) снимка на лицето, подлежащо на
обратно приемане;
г) доколкото е възможно, биометрични данни на лицето, като пръстови отпечатъци, данни за ретини и
ириси на очите, данни за лицеви
особености.
(2) Общият формуляр, който следва да бъде
използван при молбите за обратно приемане, се съдържа в Приложение 6 към
Протокола за прилагане.
Член 8
Доказателствени средства относно гражданството
(1) Доказателства за гражданство съгласно
чл. 2, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 могат да се
представят конкретно чрез документите,
изброени в Приложение 1 към Протокола за прилагане. Ако бъдат представени
такива документи, Република България
и Република Косово признават взаимно
гражданството, без да е необходима
допълнителна проверка. Подправени
документи не могат да служат като
доказателство за гражданство.
(2) Prima facie доказателства за гражданство съгласно чл. 2, ал. 1 и чл. 4, ал. 1
могат да се представят конкретно чрез
документите, изброени в Приложение 2
към Протокола за прилагане дори когато
срокът им на валидност е изтекъл. Ако
бъдат представени такива документи,
Република България и Република Косово
считат, че гражданството е установено,
освен ако могат да докажат противното. Подправени документи не могат да
служат като prima facie доказателство
за гражданство.
(3) Ако не е възможно да бъде представен
нито един от изброените в приложения
1 или 2 към Протокола за прилагане
документи, компетентните дипломатически и консулски представителства на
Замолената държава при поискване от
компетентните органи на Молещата
държава предприемат действия за интервюиране на лицето, подлежащо на
обратно приемане, без ненужно забавяне
най-късно в рамките на 5 работни дни
от деня на искането, за да установят
неговото гражданство.
(4) Ако е необходимо, могат да бъдат назначени експерти за получаване на информация относно гражданството на лицата,
подлежащи на обратно приемане.
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Член 9
Доказателствени средства относно граждани
на трети страни и на лица без гражданство
(1) Доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трети страни
и на лица без гражданство, посочени в
чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, се представят конкретно чрез доказателствените
средства, изброени в Приложение 3 към
Протокола за прилагане. Договарящите страни признават взаимно такова
доказателство, без да е необходима
допълнителна проверка. Подправени
документи не могат да служат като
доказателствено средство.
(2) Prima facie доказателства за условията
за обратно приемане на граждани на
трета страна и на лица без гражданство,
посочени в чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, се
представят конкретно чрез доказателствените средства, изброени в Приложение 4
към Протокола за прилагане; подправени документи не могат да служат като
доказателствено средство. Когато такива
prima facie доказателства са представени,
Република България и Република Косово
считат, че условията са налице, освен
ако могат да докажат противното.
(3) Незаконността на влизането, престоят
или пребиваването се установяват чрез
документите за пътуване на въпросното
лице, в които не е положена необходимата виза или друго разрешение за
пребиваване на територията на Молещата държава. Декларация от страна на
Молещата държава, че съответното лице
не притежава необходимите документи
за пътуване, виза или разрешение за
пребиваване, представлява също prima
facie доказателство за незаконно влизане,
престой или пребиваване.
(4) Доказателства за условията за обратно приемане на бивши граждани на бивша Федеративна република Югославия,
посочени в чл. 5, ал. 3, се представят
конкретно чрез доказателствените средства, изброени в Приложение 5а към
Протокола за прилагане; подправени
документи не могат да служат като
доказателствено средство. Всяко такова
доказателство се признава от Република
Косово, без да е необходима допълнителна проверка.
(5) Prima facie доказателства за условията
за обратно приемане на бивши граждани на бивша Федеративна република
Югославия, посочени в чл. 5, ал. 3, се
представят конкретно чрез доказателствените средства, изброени в Приложение 5б към Протокола за прилагане;
подправени документи не могат да
служат като доказателствено средство.
Когато такова prima facie доказателство е
представено, Република Косово приема
условията за установени, освен ако не
се докаже противното.
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Член 10
Срокове
(1) Молбата за обратно приемане трябва
да бъде изпратена на компетентния орган
на Замолената държава най-късно една
година, след като на компетентния орган
на Молещата държава е станало известно,
че гражданин на трета страна или лице
без гражданство не отговаря или вече
не отговаря на действащите условия за
влизане, престой или пребиваване. При
наличието на правни или практически
пречки за своевременно подаване на
молбата по искане на Молещата държава
срокът се удължава, но само до момента
на отпадане на тези пречки.
(2) На молбата за обратно приемане
трябва да се отговори писмено в рамките на 30 календарни дни във всички
случаи. Срокът започва да тече от датата
на получаване на молбата за обратно
приемане. Причините за евентуално
отхвърляне трябва да бъдат посочени
писмено.
(3) При наличие на правни или практически пречки за даване на отговор на молбата в рамките на 30 календарни дни при
мотивирана молба срокът може да бъде
удължен най-много с 10 календарни дни.
(4) Договарящите страни се стремят да
разглеждат молбите за обратно приемане на собствени граждани в най-кратки
срокове.
(5) Ако не е отговорено в рамките на
сроковете, посочени в алинеи 2 и 3 на
този член, се приема, че е постигнато
съгласие за обратно приемане.
(6) След получаване на съгласието или
след изтичане на сроковете по ал. 2
или 3 на този член съответното лице
се предава в рамките на 3 месеца. По
искане на Молещата държава този срок
може да бъде удължен до отстраняване
на правните или практическите пречки.
Член 11
Условия за предаване и начини на транспортиране
(1) Преди връщането на лицето компетентните органи на Договарящите страни
предварително договарят писмено датата
на предаване, граничния контролнопропускателен пункт за влизане, евентуални придружаващи служители и друга
информация, свързана с предаването.
(2) Доколкото е възможно и ако е необходимо, писмените договорености по
ал. 1 на този член съдържат и следната
информация:
а) изявление, че лицето, подлежащо на
връщане, може да се нуждае от
помощ или грижа, ако е в интерес
на въпросното лице;
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б) всякакви други мерки за защита
или безопасност, които могат да
бъдат необходими в конкретния случай на предаване или информация
относно здравето на лицето, ако е
в негов интерес.
(3) Транспортирането може да се извърши
по въздух или по суша. Връщането по
въздух не се ограничава само до използване на националните превозвачи
на Договарящите страни и може да се
извърши с редовни или чартърни полети.
Член 12
Обратно приемане поради грешка
(1) Молещата държава приема обратно
всяко лице, прието обратно от Замолената държава, ако в рамките на 3 месеца
след предаването на въпросното лице
се установи, че изискванията по член 2
до член 5 от това Споразумение не са
били спазени в момента на предаването.
(2) В такъв случай процедурните разпоредби на това Споразумение се прилагат
mutatis mutandis и се предоставя цялата
налична информация, която се отнася за
действителната самоличност и гражданство на лицето, подлежащо на обратно
приемане.
Р а з д е л

I V

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ
Член 13
Принципи
(1) Договарящите страни следва да ограничат транзитното преминаване на
граждани на трети страни или на лица
без гражданство до случаите, при които
тези лица не могат да бъдат директно
върнати в държавата – цел на пътуването.
(2) Република България разрешава транзитното преминаване на граждани на
трети страни или на лица без гражданство, ако Република Косово поиска това,
и Република Косово разрешава транзитно преминаване на граждани на трети
страни или на лица без гражданство,
ако Република България поиска това,
ако е гарантирано продължаването на
пътуването през евентуални други транзитни държави и обратното приемане от
държавата – цел на пътуването.
(3) Транзитното преминаване може да
бъде отказано от Договарящите страни:
а) ако за гражданина на трета страна
или лицето без гражданство съществува риск да бъде подложен на мъчение или нечовешко или унизително
отношение или наказание, смъртна
присъда или на преследване поради
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неговата раса, религия, националност, принадлежност към определена
социална група или политически
убеждения в държавата – цел на
пътуването, или в друга транзитна
държава; или
б) ако гражданинът на трета страна
или лицето без гражданство подлежи
на наказание в Замолената държава
или в друга транзитна държава; или
в) по причини, свързани с общественото здраве, вътрешната сигурност,
обществения ред или други национални интереси на Замолената държава.
(4) Договарящите страни могат да отнемат
издадено разрешение, ако обстоятелствата, посочени в ал. 3, възникнат или
станат известни впоследствие, като възпрепятстват транзитното преминаване
или ако продължаването на пътуването
в евентуални транзитни държави или
обратното приемане от държавата – цел
на пътуването, вече не е гарантирано.
В този случай при необходимост и
незабавно Молещата държава приема
обратно гражданина на трета страна
или лицето без гражданство.
Член 14
Процедура по транзитно преминаване
(1) Молбата за транзитно преминаване
трябва да бъде отправена писмено до
компетентния орган на Замолената държава най-малко 7 календарни дни преди
планираното транзитно преминаване и
да съдържа следната информация:
а) вид транзитно преминаване (по
въздух или суша), евентуални други
транзитни държави и предвидена
крайна цел на пътуването;
б) доколкото е възможно, лични данни
за въпросното лице (например име,
фамилно име, моминско име, други използвани имена или имена,
под които лицето е известно, или
псевдоним, дата на раждане, пол и,
при възможност, място на раждане,
националност, език, вид и номер на
документа за пътуване);
в) предвиждан граничен контролнопропускателен пункт за влизане, дата
и време на предаването и данни за
придружаващите служители, ако
има такава;
г) декларация, че от гледна точка на
Молещата държава изискванията
по чл. 13, ал. 2 са изпълнени и че
не е известна причина за отказ по
чл. 13, ал. 3.
		 Общият формуляр, който се използва
при молбите за транзитно преминаване, се съдържа в Приложение 7
на Протокола за прилагане.
(2) В срок 3 календарни дни и в писмена форма Замолената държава информира Молещата държава за приемането,
като потвърждава граничния контрол-
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но-пропускателен пункт за влизане и
предвидената дата за приемане, или
я информира за отказа си да приеме
лицето и причините за този отказ.
(3) Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух, лицето, подлежащо
на обратно приемане, и евентуалната му
охрана са освободени от изискването за
получаване на виза за летищен транзит.
(4) При условие че са проведени взаимни
консултации, компетентните органи на
Замолената държава подпомагат транзитните преминавания, по-конкретно
чрез наблюдение на въпросните лица и
чрез предоставяне на подходящи удобства за целта.
Р а з д е л

V

РАЗХОДИ
Член 15
Разходи за транспорт и за транзитно преминаване
Без да се засяга правото на компетентните
органи да възстановят разходите по обратно
приемане от лицето, подлежащо на обратно
приемане, или от трето лице, транспортните
разходи и тези, свързани с издаване на документите за пътуване до границата на държавата – цел на пътуването, направени във връзка
с обратно приемане, обратно приемане поради
грешка и операции по транзитно преминаване
съгласно това Споразумение, се поемат от
Молещата държава.
Р а з д е л

V I

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ
Член 16
Защита на данните
Предаването на лични данни се осъществява от компетентните органи на Договарящите
страни само ако е необходимо за изпълнение
на това Споразумение. Обработването и съхранението на личните данни се извършва при
спазване на националното законодателство на
Договарящите страни.
По-специално се прилагат следните принципи:
а) личните данни трябва да се обработват
безпристрастно и законосъобразно;
б) личните данни трябва да се събират за
конкретна, ясно формулирана и законна
цел в изпълнение на това Споразумение
и да не бъдат допълнително обработвани
от органа, който ги предава, нито от
органа, който ги получава, по начин,
несъвместим с тази цел;
в) личните данни трябва да бъдат съответстващи, относими и съразмерни на
целта, за която се събират и/или обработват допълнително; предаваните лични
данни могат да се отнасят по-специално
само до следното:
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–

подробности за лицето, подлежащо
на предаване (име, фамилия, други
използвани имена/имена, с които
е известно лицето или псевдоними,
пол, семейно положение, дата и
място на раждане, настоящо и всяко
предишно гражданство);
– паспорт, лична карта или свидетелство за управление на моторно
превозно средство (номер, срок на
валидност, дата на издаване, орган
и място на издаване);
– места на престой и маршрути;
– друга информация, необходима за
идентифициране на лицето, подлежащо на предаване, или за проучване на
изискванията за обратно приемане,
съгласно това Споразумение;
г) личните данни трябва да са точни и,
при необходимост, да се поддържат
актуални;
д) личните данни трябва да се съхраняват
по начин, който позволява установяване
на самоличността на съответните лица
за период не по-дълъг от необходимия
за целта, за която са събирани или допълнително обработвани;
е) както изпращащият, така и получаващият орган предприемат всички разумни мерки, за да гарантират според
случая коригирането, заличаването или
блокирането на личните данни, когато
обработването им не съответства на разпоредбите на този член, и по-специално
защото тези данни не са съответстващи,
относими и точни или са прекомерни
за целта на обработка. Това включва
уведомяване на другата Договаряща
страна за всяка корекция, заличаване
или блокиране;
ж) при поискване получаващият орган
информира предаващия орган за използването на предадените данни и
получените резултати вследствие на това;
з) лични данни могат да се предават
единствено на компетентните органи;
за последващото им предаване на други
органи се изисква предварително съгласие на предаващия ги орган;
и) предаващият и получаващият орган са
длъжни да записват в писмена форма
предаването и получаването на лични
данни.
Член 17
Клауза за незасягане
(1) Настоящото Споразумение не засяга
правата, задълженията и отговорностите
на Договарящите страни, произтичащи
от правото на ЕС и международните
правни инструменти, и по-специално от:
– Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и Протокола
за статута на бежанците от 31 януари 1967 г.;
– международните конвенции, определящи държавата, отговорна за
разглеждане на подадени молби за
убежище;
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–

Европейската конвенция за защита
на правата на човека и основните
свободи от 4 ноември 1950 г.;
– Конвенцията срещу изтезанията
и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или
наказание от 10 декември 1984 г.;
– международните конвенции за ек		 страдиция и транзитно премина		 ване;
– многостранните международни конвенции и споразумения за обратно
приемане на чужди граждани.
(2) Нищо в това Споразумение не препятства връщането на лице по силата на
други официални и неофициални договорености.
Р а з д е л
V I I
ПРИЛАГАНЕ
Член 18
Сътрудничество и експертни срещи
(1) Компетентните органи на Договарящите страни си оказват взаимно съдействие при прилагането и тълкуването на
това Споразумение.
(2) Всяка от Договарящите страни може
да поиска свикването на среща от експерти на двете Договарящи страни за
изясняването на въпроси, възникнали
в процеса на прилагане на това Споразумение.
(3) Договарящите страни уреждат трудностите, свързани с прилагането на това
Споразумение, по дипломатически път.
Член 19
Протокол за прилагане
(1) Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република
Косово сключват Протокол за прилагане,
който съдържа правила за:
а) определяне на компетентните ор		 гани и ГКПП;
б) условия за връщане на лица под
охрана, включително при транзитно
преминаване под охрана на граждани на трети страни и на лица без
гражданство.
(2) Протоколът за прилагане е неразделна
част от това Споразумение.
Р а з д е л
V I I I
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 20
Влизане в сила, изменение, временно спиране
и прекратяване
(1) Настоящото Споразумение се сключва
за неопределен период от време и
влиза в сила след изтичане на 30 дни
от датата на получаване на последното
писмено уведомление, с което Договарящите страни взаимно се уведомяват
за изпълнението на вътрешноправните
процедури, необходими за влизането
му в сила.
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(2) Настоящото Споразумение се изменя
или допълва по взаимно писмено съгласие на Договарящите страни. Измененията и допълненията влизат в сила
по реда на ал. 1 от този член.
(3) Всяка Договаряща страна може с
официално уведомление до другата
Договаряща страна да спре временно,
изцяло или частично изпълнението на
това Споразумение от съображения за
сигурност, защита на обществения ред
или общественото здраве. Спирането
влиза в сила на втория ден след деня
на уведомлението.
(4) Всяка Договаряща страна може да прекрати настоящото Споразумение с
официално уведомление до другата
Договаряща страна. В такъв случай
Споразумението се прекратява шест
месеца след датата на получаване на
уведомлението.
Подписано в София на 19 юни 2012 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, официалните езици на Косово
(албански и сръбски) и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия при тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството
на Република България:
Бойко Борисов, 	
министър-председател

За правителството
на Република Косово:
Хашим Тачи,
министър-председател
9849

ПРОТОКОЛ

за прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Косово за обратно
приемане на незаконно пребиваващи лица
(Утвърден с Решение № 737 от 11 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
26 октомври 2012 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
вътрешните работи на Република Косово, наричани по-нататък „Страните“,
в съответствие с разпоредбите на чл. 19
от Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Република Косово за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица, подписано в
София на 19 юни 2012 г. (наричано по-нататък
„Споразумението“),
се споразумяха за следното:
Член 1
Компетентни органи
За осъществяване на дейностите по Споразумението и този Протокол са определени
следните компетентни органи:

ВЕСТНИК
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(1) Приемане, подаване и обработка на
молби за обратно приемане:
а) за българската страна:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес: 		 бул. Мария-Луиза 46
				 1202 София,
				 Република България
		Тел.: 		 +359 2 982 30 29
				 +359 2 982 34 39
Ел. поща:		nsgp@mvr.bg
				 ajzagorov.180@mvr.bg
				 elnikolova.180@mvr.bg
б) за косовската страна:
Министерство на вътрешните работи
Отдел „Гражданство, убежище
и миграция“
Адрес:		 Ул. Луан Харадинай
				 Нова сграда на МВР
				 10000 Прищина – Косово
Тел.: 		 +381 38 200 19 130
				 +381 38 200 19 590
				 +381 38 200 19 739
				 +381 38 200 19 579
Ел. поща: mpb.riatdhesimi@rks-gov.net
				 mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net
				 mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net
				 mpb.riatdhesimi3@rks-gov.net
				 mpb.riatdhesimi4@rks-gov.net
(2) Приемане, подаване и обработка на молби
за транзитно преминаване:
а) за българската страна:
		 Главна дирекция
		 „Гранична полиция“
		 Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Мария-Луиза 46
1202 София,
Република България
Тел.:
+359 2 982 30 29
+359 2 982 34 39
Ел. поща: nsgp@mvr.bg
ajzagorov.180@mvr.bg
elnikolova.180@mvr.bg
б) за косовската страна:
		 Министерство на вътрешните работи
		 Полиция на Косово
		 Дирекция „Миграция и чужденци“
		 Адрес:
Ул. Луан Харадинай
			
10000 Прищина – Косово
			
Тел.:
+381 38 50 80 1422
Ел. поща: drejtoriapermigrim@		
		
kosovopolice.com
(3) Компетентни дипломатически или консулски представителства:
а) за българската страна:
		 Посолство на Република България в
		 Прищина
		 Адрес:
ул. Исмаил Чемали 12
				
кв. Драгодан, 			
				
Прищина, Косово
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		 Тел.:
+381 38 245540
		 Ел. поща: Embassy.Pristina@mfa.bg
б) за косовската страна:
		 Посолство на Република Косово
		 в София
		 Адрес:
ул. Бачо Киро 26 – 30
				
1000 София, България
		 Тел.
+359 2 983 39 99
Ел. поща: embassy.bulgaria@rks-gov.net
(4) Страните незабавно се информират
взаимно по дипломатически път за
всяка промяна по отношение на
компетентните органи или техните
данни за контакт.
Член 2
Молба за обратно приемане
(1)		 Молбата за обратно приемане се подава
в писмена форма от компетентния орган
на Молещата страна директно до компетентния орган на Замолената страна
чрез електронна поща или куриер.
(2)		 Отговорът на молбата за обратно приемане се изпраща в писмена форма
до компетентния орган на Молещата
страна директно от компетентния орган
на Замолената страна чрез електронна
поща или куриер.
Член 3
Други документи
(1)

(2)

В случай че Молещата страна прецени,
че други документи, които не са посочени в приложения от № 1 до 5 към този
Протокол за прилагане, могат да са от
основно значение за установяване на
гражданството на лицето, подлежащо
на обратно връщане, тези документи
могат да бъдат изпратени на Замолената страна, приложени към молбата
за обратно приемане.
Решението за това, дали документите,
упоменати в ал. 1 от този член, ще
бъдат взети предвид при обработването
на молбата за обратно приемане, се
взема от Замолената страна.

ВЕСТНИК

б)

на обратно връщане, е доказано или
основателно се предполага, незабавно
се издава документ за пътуване;
компетентните органи на Молещата
страна могат да поискат провеждане
на интервю на своя територия от експерти на Замолената страна; разходите
за пътуване и престой на експертите се
поемат от Молещата страна; в случаи,
в които след провеждането на интервю
от експертите гражданството на лицето,
подлежащо на обратно приемане, се
потвърди или основателно се предполага
от компетентните органи, незабавно се
издава документ за пътуване.

Член 5
Гранични контролно-пропускателни пунктове
(1)

(2)

Страните определят следните гранични
контролно-пропускателни пунктове за
обратно приемане и транзитно преминаване:
а) за българската страна:
– ГКПП „Аерогара София“;
– ГКПП „Гюешево“;
б) за косовската страна:
– Международно летище „Адем
Яшари“ – Прищина;
– граничен контролно-пропускателен
пункт „Хани І Елезит“.
Страните се уведомяват незабавно по
дипломатически път за всяка промяна
в списъка с гранични контролно-пропускателни пунктове, посочени в ал. 1
на този член.
Член 6
Молба за транзитно преминаване

(1)

(2)

Член 4
Интервю
В случай че съгласно чл. 8, ал. 3 от Споразумението гражданството на лицето, подлежащо
на обратно връщане, не може да бъде установено чрез нито един от документите, посочени
в приложения № 1 или 2 към този Протокол за
прилагане, се прилага една от двете или двете
процедури заедно, както следва:
а) компетентните органи на Молещата
страна могат да поискат провеждане на
интервю в дипломатическата или консулската служба на държавата на Замолената
страна с цел да получат информация
за неговото гражданство; в случай че
гражданството на лицето, подлежащо
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Молбата за транзитно преминаване
се изпраща в писмена форма от компетентния орган на Молещата страна
директно до компетентния орган на
Замолената страна чрез електронна
поща или куриер.
Отговорът на молбата за транзитно преминаване се изпраща в писмена форма
на компетентния орган на Молещата
страна директно от компетентния орган
на Замолената страна чрез електронна
поща или куриер.

Член 7
Придружено обратно приемане или трансфер
на лице
(1)

В случай че лице, което е в процес на
обратно приемане или транзитно преминаване, трябва да бъде придружено
от служители (полицейски служители,
медицински или социални работници),
Молещата страна предоставя следната
информация: имена, фамилии, ранг,
позиции на придружаващите служители,
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(3)

(4)

(5)
(6)
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вид, номер и дата на издаване на техните
паспорти и служебни карти, съдържание
на заповедта за командироване.
Придружаващите служители са длъжни
да спазват законодателството на Замолената страна.
Придружаващите служители няма да
носят оръжия и други предмети, забранени по силата на националното
законодателство на Замолената страна,
по време на престоя им на територията
на Замолената страна.
Придружаващите служители носят
цивилни дрехи, валидни паспорти и
служебни карти, както и заповеди за
командироване, издадени от компетентния орган на Молещата страна,
и копие от разрешението за транзита,
издадено от компетентните органи на
Замолената страна.
Броят на придружаващите служители се
договаря предварително от компетентните органи за всеки отделен случай.
Компетентните органи взаимно си сътрудничат по всички въпроси, свързани
с престоя на придружаващите служители
на територията на Замолената страна.
Ако се налага, компетентните органи
на Замолената страна оказват на придружаващите служители необходимата
помощ.
Член 8
Разходи

Разходите, възникнали за Замолената страна
във връзка с обратно приемане или транзитно
преминаване, които трябва да бъдат поети от
Молещата страна съгласно член 15 от Споразумението, се възстановяват от Молещата страна
в евро в рамките на 30 дни след предоставяне
на фактура, доказваща разходите.
Член 9
Език
За прилагането на разпоредбите на Споразумението и на този Протокол за прилагане
компетентните органи на Страните използват
английски език.
Член 10
Влизане в сила, изменения, временно спиране
и прекратяване
(1)
(2)

Този Протокол за прилагане влиза в
сила от датата на влизане в сила на
Споразумението.
Този Протокол за прилагане се изменя
и допълва по взаимно писмено съгласие
на Страните. Измененията и допълненията влизат в сила в съответствие с
процедурата по чл. 20, ал. 1 от Споразумението.
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Този Протокол за прилагане се прекратява от датата на прекратяване на
прилагането на Споразумението.
Този Протокол за прилагане няма да
бъде прилаган по време на периода на
спиране действието на Споразумението.
Член 11
Приложения

Приложения от № 1 до 7 са неразделна част
от този Протокол за прилагане.
Подписан в София на 19 юни 2012 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, официалните езици на Косово
(албански и сръбски) и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия при тълкуването на настоящия
Протокол за прилагане предимство има текстът
на английски език.
За правителството
За правителството
на Република България:
на Република Косово:
Бойко Борисов,		
Хашим Тачи,
министър-председател
министър-председател

Приложение № 1
Списък с документи,
представянето на които се счита за доказателство за гражданство
(чл. 2, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Споразумението)
За Република България:
– 		Валидна лична карта;
– 		Валиден паспорт, дипломатически паспорт,
служебен паспорт, моряшки паспорт, военна
карта за самоличност;
– 		Временен паспорт;
– 		Служебен открит лист за преминаване на
границата.
За Република Косово:
– 		Валиден акт за раждане;
– 		Удостоверение за гражданство;
– 		Валидна лична карта;
– 		Валиден паспорт.

Приложение № 2
Списък с документи,
представянето на които се счита за доказателство prima facie за гражданство
(чл. 2, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Споразумението)
За Република България:
–		Документите, посочени в Приложение № 1,
с изтекъл срок на валидност или техни
фотокопия;
–		Свидетелства за управление на моторно
превозно средство или техни фотокопия;
–		Актове за раждане или техни фотокопия;
–		Всякакъв друг документ, който може да
помогне за установяване на гражданството
на въпросното лице;
–		Писмени показания на свидетели;
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–		Писмени показания, направени от въпросното лице;
–		Език, говорен от нея/него, включително
чрез резултати от официален езиков тест;
–		Лични биометрични данни, като пръстови
отпечатъци, снимков материал и други.
За Република Косово:
–		Документите, посочени в Приложение № 1,
с изтекъл срок на валидност или техни
фотокопия;
–		Свидетелства за управление на моторно
превозно средство или техни фотокопия;
–		Актове за раждане, издадени от ЮНМИК,
или техни фотокопия;
–		Документи за пътуване и лични карти, издадени от ЮНМИК, или техни фотокопия;
–		Брошури на косовските служби за сигурност;
–		Писмени показания на свидетели;
–		Писмени показания, направени от въпросното лице;
–		Език, говорен от нея/него, включително
чрез резултати от официален езиков тест;
–		Лични биометрични данни, като пръстови
отпечатъци, данни за ретини и ириси на
очите, данни за лицеви особености;
–		Резултат от ДНК тест;
–		Всякакъв друг документ, който може да
помогне за установяване на гражданството
на въпросното лице.

Приложение № 3
Общ списък с документи,
които се считат за доказателство на условията за обратно приемане на граждани на трета
страна и лица без гражданство
(чл. 3, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от Споразумението)
–		Печати на влизане/излизане или подобна
заверка в документа за пътуване на въп
росното лице или друго доказателство за
влизане/излизане (например фотографски
видеозаписи);
–		Документи, удостоверения и всякакъв вид
документи за разходи (например сметки
за хотел, талони за посещение при лекар/
зъболекар, пропуски за обществени/частни
институции, договори за наем на лек автомобил, разписки за плащане с кредитни карти
и др.), които ясно показват, че въпросното
лице е било на територията на Замолената
държава;
–		Поименни билети и/или списъци на пътниците при пътувания със самолет, влак,
автобус или кораб, които показват присъствието и маршрута на въпросното лице на
територията на Замолената държава;
–		Информация, която сочи, че въпросното
лице е ползвало услугите на куриер или
пътническа агенция;
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–		Официални показания, направени по-специално от гранични служители, които могат
да свидетелстват, че въпросното лице е
пресякло държавната граница.

Приложение № 4
Общ списък с документи,
които се считат за доказателство prima facie за
условията за обратно приемане на граждани на
трета страна и лица без гражданство
(чл. 3, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 от Споразумението)
–		Официални показания на въпросното лице в
съдебни или административни производства;
–		Писмени показания от свидетели, които
могат да свидетелстват, че въпросното лице
е пресякло границата;
–		Описание, издадено от съответните власти
на Молещата държава, на мястото и обстоятелствата, при които въпросното лице е
заловено, след като е влязло на територията
на тази държава;
–		Информация във връзка със самоличността
и/или престоя на лицето, която е предоставена от международни органи или неправителствена организация;
–		Доклади/потвърждения на информацията
от членове на семейството, придружители
при пътуване и други;
–		Писмени показания на въпросното лице.

Приложение № 5
Списък с документи,
които се считат за доказателство или за доказателство prima facie на условията за обратно
приемане на бивши граждани на бившата Федеративна република Югославия
(чл. 5, ал. 3, чл. 9, ал. 4 и 5)
Приложение № 5а (Документи, които се считат за доказателство, ако са издадени преди 10
юни 1999 г.):
– Актове за раждане или техни фотокопия,
издадени от бившата Федеративна република
Югославия;
– Официални документи или техни фотокопия,
издадени от Република Косово или бившата
Федеративна република Югославия, които
посочват мястото на раждане и/или мястото
на постоянно пребиваване съгласно чл. 5,
ал. 3.
Приложение № 5б (Документи, които се считат
за доказателство prima facie, ако са издадени преди
10 юни 1999 г.):
– Други документи или удостоверения, или
техни фотокопия, които посочват мястото
на раждане на територията на Република
Косово;
– Официални показания на въпросното лице в
съдебни или административни производства.
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4. Пол и физическо описание (ръст, цвят на очите, отличителни белези и др.):
………………………………………………………………………………………….....
5. Известен/известна също като (предишни имена, други използвани имена/имена,
с които лицето е известно, или псевдоними):

МОЛБА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
съгласно член 7 от

………………………………………………………………………………………….....

Споразумението

6. Националност и език:

между

………………………………………………………………………………………….....

правителството на Република България

7. Последен адрес в Замолената държава, ако е известен:

и

………………………………………………………………………………………….....

правителството на Република Косово
за

В. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦАТА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

1. Пълно име (подчертайте фамилията):
…………………………………………………………………………………………...
2. Дата и място на раждане:
…………………………………………………………………………………………...

.........

.............

.........

.............

.........

.............

.........

.............

4. Националност и език:

.........

.............

…………………………………………………………………………………………...

.........

.............

.....................................................….…

Адрес:

(място и дата)

…………………………………………………………………………………………...

5. Данни за родителите (дата и място на раждане), ако са различни от данните,
подадени по т. A и Б:
………………………………………………………………………………………….....

Телефонен номер:
(наименование на Молещия орган)

3. Пол и физическо описание (ръст, цвят на очите, отличителни белези и др.):

Г. СПЕЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДАВАНОТО
ЛИЦЕ

Факс:

1. Здравословно състояние (напр. евентуална справка за специални медицински
грижи; латинско наименование на евентуално заболяване):

Относно: .............................................……

………………………………………………………………………………………….....

До

………………………………………………………………………………………….....
2. Посочване, че представлява особено опасно лице (напр. заподозряно в
извършване на тежко престъпление; агресивно поведение):

Адрес:
Телефонен номер:
(наименование на Замоления орган)

………………………………………………………………………………………….....

Факс:

………………………………………………………………………………………….....
3

1

A. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Пълно име (подчертайте фамилията):

Д. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

…………………………………………………………………

1. ..............................................................… ......................................................................……
(паспорт №)
(дата и място на издаване)

Снимка

2. Име, използвано преди брака:
…………………………………………………………………

..................................................................… ......................................................................……
(издаден от)
(валиден до)

3. Дата и място на раждане:

2.................................................................... ......................................................................……
(лична карта №)
(дата и място на издаване)

…………………………………………………………………
4. Пол и физическо описание (ръст, цвят на очите, отличителни белези и др.):
………………………………………………………………………………………….....
5. Известен/известна също като (предишни имена, други използвани имена/имена,
с които лицето е известно, или псевдоними):
………………………………………………………………………………………….....
6. Националност и език:
………………………………………………………………………………………….....
7. Гражданско състояние:

семеен (семейна)

неженен/а

разведен/а

вдовец (вдовица)

Ако е семеен (семейна), име на съпруг/а:
………………………………………………………………………………………….....

..................................................................… ......................................................................……
(издадена от)
(валидна до)
3.................................................................... ......................................................................……
(СУМПС №)
(дата и място на издаване)
..................................................................… ......................................................................……
(издадено от)
(валидно до)
4.................................................................
(друг официален документ №)

......................................................................……
(дата и място на издаване)

..................................................................… ......................................................................……
(издаден от)
(валиден до)

Имена и възраст на децата (ако има такива):
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....
8. Последен адрес в Молещата държава и в Замолената държава, ако е известен:
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....

Е. ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО, БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО, КАТО
ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ, ДАННИ ЗА РЕТИНИ И ИРИСИ НА ОЧИТЕ,
ДАННИ ЗА ЛИЦЕВИ ОСОБЕНОСТИ
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....
Ж. ЗАБЕЛЕЖКИ

Б. ЛИЧНИ ДАННИ НА СЪПРУГ/А (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

………………………………………………………………………………………….....

1. Пълно име (подчертайте фамилията):
………………………………………………………………………………………….....
2. Име, използвано преди брака:
………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....
(подпис) (печат)

3. Дата и място на раждане:
………………………………………………………………………………………….....

2

4
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Приложение № 7
5. Гарантирано приемане във всяка друга държава на транзитно преминаване,
както и в държавата - крайна цел на пътуването (чл. 13, ал. 2):

МОЛБА ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ



съгласно член 14 от

да



не

6. Наличие на каквато и да е причина за отказ на транзитното преминаване
(чл. 13, ал. 3):

Споразумението
между



правителството на Република България

да



не

и
правителството на Република Косово

В. ЗАБЕЛЕЖКИ

за

…………………………………………………………………………………………

обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

.........

.............

.........

.............

.........

.............

.........

.............

.........

.............

.....................................................….…

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Телефонен номер:
Факс:

Относно: .............................................……
До

СПОРАЗУМЕНИЕ

Адрес:
Телефонен номер:
(наименование на Замоления орган)

Факс:

A. ЛИЧНИ ДАННИ
1

1. Пълно име (подчертайте фамилията):
………………….............................................................

Снимка

2. Име, използвано преди брака:
………………….............................................................
3. Дата и място на раждане:
…………………....................................................................

4. Пол и физическо описание (ръст, цвят на очите, отличителни белези и др.):
…………………………………………………………………………………………
5. Известен/известна също като (предишни имена, други използвани имена/имена,
с които лицето е известно, или псевдоними):
…………………………………………………………………………………………
6. Националност и език:
…………………………………………………………………………………………
7. Вид и номер на документа за пътуване:
…………………………………………………………………………………………
Б. ОПЕРАЦИЯ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ
1. Вид на транзитното преминаване:


По въздух



9850

(място и дата)
Адрес:

(наименование на Молещия орган)

(подпис) (печат)

По суша

2. Държава - крайна цел на пътуването:
…………………………………………………………………………………………
3. Възможни други държави на транзитно преминаване:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Предвиждан граничен контролно-пропускателен пункт за пресичане на
границата, дата и час на предаване и евентуални придружаващи служители:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2

между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ)
и Република България относно таксите за
аеронавигационно обслужване в зоните и
районите на летищата
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
3
Народно събрание на 26 юли 2012 г. – ДВ,
бр. 60 от 2012 г. В сила от 1 ноември 2012 г.)
Европейската организация за безопасност
на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ), представлявана от своя генерален директор г-н
Дейвид МакМилан, наричана за краткост
„ЕВРОКОНТРОЛ“,
и
Република България, представлявана от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, наричан за краткост „МТИТС“,
заедно наричани за краткост „Страните“,
Имайки предвид разпоредбите на член 2,
§ 2 и член 5.2 на Международната конвенция
на ЕВРОКОНТРОЛ относно сътрудничеството за безопасност на възду хоплаването
от 13 декември 1960 г., изменена в Брюксел
през 1981 г.;
Имайки предвид разпоредбите на член
3, § 2 (i) и член 6.1. (b) от Многостранното споразумение относно пътните такси от
12 февруари 1981 г.;
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Имайки предвид Закона за гражданското
въздухоплаване на Република България, регламентиращ дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
(ДП „РВД“);
Имайки предвид Решение № 114 на Разширената комисия от 19 декември 2011 г., упълномощаващо Агенцията на ЕВРОКОНТРОЛ да
сключи това двустранно споразумение (наричано за краткост „Споразумението“) относно
таксите за аеронавигационно обслужване
(ТАНО) в зоните и районите на летищата с
Република България,
се споразумяха, както следва:
Член 1 Цел
ДП „РВД“ с това Споразумение възлага на
ЕВРОКОНТРОЛ изчисляването, фактурирането, осчетоводяването и събирането от негово
име на ТАНО в зоните и районите на летищата,
с изключение на принудително възстановяване на неплатени фактури, в съответствие
с действащите закони и регламенти в сила в
Република България и с условията, изложени
в Анекс 1 „Оперативни спецификации“ към
това Споразумение.
Член 2 – Фактуриране и плащане на ТАНО
в зоните и районите на летищата
2.1. ТАНО в зоните и районите на летищата
се фактурират в националната валута
и са платими на ЕВРОКОНТРОЛ
в съответствие с Условията на плащане, изложени в Допълнение 2 на
Анекс 1.
2.2. ДДС се начислява, където е приложимо, при условията и в съответствие
с процедурите, договорени между
страните.
Член 3 – Разглеждане на рекламации и
информация за ползвателите
Разглеждането на рекламациите, представени
от ползвателите, е възложено на ЕВРОКОНТРОЛ.
Споровете относно правомерността на таксите
се отнасят до ДП „РВД“.
ЕВРОКОНТРОЛ предоставя на ползвателите информация относно ТАНО в зоните и
районите на летищата.
Член 4 – Събиране на ТАНО в зоните и
районите на летищата
4.1. ЕВРОКОНТРОЛ събира ТА НО в
зоните и районите на летищата и
п ред п риема вси ч к и нео бход и м и
мерки, за да гарантира, че таксите
се събират своевременно, както е
посочено във фактурата. Ако ползвателят не заплаща ц ялата сума
своевременно, той е незабавно в
просрочие.
4.2. Когато ползвател е в просрочие и
обичайните мерки за събиране на
задълженията са изчерпани, въпро-
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сът се отнася до ДП „РВД“ с оглед
предприемане на действия по принудителното събиране на дължимата
су ма. Прин удителните мерк и са
изцяло отговорност на ДП „РВД“.
4.3. ТАНО в зоните и районите на летищата представляват вземане на ДП
„РВД“.
4.4. Лицето, отговорно за плащане на
таксата, е лицето, което е оператор
на ВС по времето на изпълнение
на полета. Обозначението според
ICAO или всяко дру го признато
обозначение при идентификацията
на полета може да бъде използвано
за определяне на оператора на ВС.
Ако операторът не е идентифициран,
собственикът на ВС ще се счита за
оператор, ако не докаже, че друго
лице е било оператор.
Операторът и собственикът на ВС
заедно и поотделно носят отговорност в съответствие със законите и
регламентите в сила в Република
България.
Член 5 – Изплащане на ТАНО в зоните и
районите на летищата
ТАНО в зоните и районите на летищата,
събрани от ЕВРОКОНТРОЛ от името на ДП
„РВД“ при изпълнението на тази задача, се
превеждат, вкл. натрупаните лихви, ако има
такива, с изключение на банковите разходи,
поет и о т ЕВРОКОНТРОЛ по о т ношение
събирането на ТАНО в зоните и районите
на летищата, на ДП „РВД“ в съответствие с
условията, изложени в Анекс 1 на това Споразумение.
Член 6 – Осчетоводяване
6.1. ЕВРОКОНТРОЛ съставя годишни
отчети за ТАНО в зоните и районите на летищата под формата на
Балансов отчет и Отчет за приходите
и разходите. Отчетите се съставят
в съответствие с приетите международни стандарти. От четите се
съставят в национална валута.
6.2. ДП „РВД“ може да одитира счетоводните отчети по отношение на ТАНО
в зоните и районите на летищата.
Член 7 – Предаване на данни
Събирането и предаването на полетни данни
на ЕВРОКОНТРОЛ е отговорност изцяло на
ДП „РВД“. Полетните данни, които се използват за целите на изчисляването на ТАНО в
зоните и районите на летищата, са данните,
предоставени от ДП „РВД“ на ЕВРОКОНТРОЛ
за изчисляването на пътните такси.
Член 8 – Разходи
8.1. Сумата, която трябва да бъде платена
от ДП „РВД“ на ЕВРОКОНТРОЛ за
целите на това Споразумение, трябва
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да отговаря на разходите, поети от
ЕВРОКОНТРОЛ във връзка с изпълнените от него задачи, както е
удостоверено от финансовата служба
на ЕВРОКОНТРОЛ.
8.2. Тази сума на разходите, свързани с
изпълнението на това Споразумение,
ще се изчислява на годишна база с
начало пропорционално в годината
на подписването на това Споразумение.
Разходите за събиране на таксите се
очаква да възлязат на 60 000 евро.
8.3. Разбивка на горните разходи и методът на изчисляване са показани в
Анекс ІІ към това Споразумение.
8.4. Разходите, свързани с изпълнението
на това Споразумение, се определят
на базата на най-реа лист и чни те
разчети, възможни към датата на
сключването на Споразумението, и
действащите понастоящем правила
за заплащане на услугите на Агенцията, приети от управителните органи
на ЕВРОКОНТРОЛ.
Ако правилата за заплащане на Агенцията бъдат променени и надлежно
утвърдени от управителните органи
на ЕВРОКОНТРОЛ, за Споразумението ще се прилагат новите правила
от датата на влизането им в сила в
съответствие с чл. 13б). Разходите,
изчислени в Анекс ІІ, ще бъдат ревизирани съответно.
Член 9 – Плащане на разходите
Плащането на разходите се извършва от
ДП „РВД“ в съответствие със следния график:
1.
Авансови плащания, равностойни на
една четвърт от годишните разходи
за изпълнението на това Споразумение, започвайки от началната дата
на дейността, се извършват от ДП
„РВД“ в интервал от три месеца.
2.
В края на всяка календарна година
ЕВРОКОНТРОЛ съставя отчет за
разходите, предмет на ревизионните
мерки, посочени в чл. 8 по-горе, и
за сумите, платени от ДП „РВД“.
Отрицателният или положителният
баланс се фактурира или възстановява на ДП „РВД“.
3.
Фактурите се изготвят от ЕВРОКОНТРОЛ
в евро и се заплащат на ЕВРОКОНТРОЛ
в същата валута в срок до 30 дни от
датата на фактурите.
Член 10 – Отговорност
10.1. Д П „ Р В Д “ щ е о б е з щ е т я в а
ЕВРОКОНТРОЛ срещу рекламации
на трети страни за щети, понесени
при изпълнението на това Споразумение, с изключение на случаи на
предумишлена грешка или престъпна
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небрежност от страна на ЕВРОКОНТРОЛ или нейния персонал, доколкото щетите са относими към тях.
10.2. Никоя от Страните няма да прави
рекламация срещу другата Страна
по отношение на загуби, щети или
телесни повреди на своя персонал
като резултат от изпълнението на
това Споразумение, освен ако такива
загуби, щети или телесни повреди не
са вследствие на груба небрежност
или умишлен пропуск, или престъпно
действие от страна на другата Страна
или нейния персонал.
Член 11 – Арбитраж
11.1. Всеки спор, който може да възникне
между Страните по това Споразумение относно интерпретирането,
прилагането или изпълнението му
и който е невъзможно да се уреди в
преки преговори или по никакъв друг
начин, се решава от окончателен и
задължителен арбитраж в съответствие с приложимите Доброволни
правила за арбитраж на Постоянния
арбитражен съд с действие от датата
на влизане в сила на това Споразумение.
11.2. Арбит ра жът се състои от т рима
съдии.
11.3. В арбитражните процедури се използва английски език.
11.4. Всяка от Страните определя един
член на арбитража. Избраните по
този начин членове определят третия
член на арбитража, който действа
като председателстващ трибунала.
Член 12 – Временно прекратяване на Споразумението
В случай на кризисна ситуация, конфликт
или война това Споразумение може да бъде
временно прекратено със съвместно решение на Страните или с едностранно писмено
уведомление от една от Страните до другата.
Член 13 – Изменения
Страните могат чрез размяна на писма
между генералния директор на ДП „РВД“ и
генералния директор на ЕВРОКОНТРОЛ да
променят:
а)
Анекс І, при условие че изменението
няма никакви финансови изражения;
б)
разходите, описани подробно в Анекс
ІІ, при условие че бюджетните процедури, по които двете Страни са
субекти, са спазени предварително.
Член 14 – Влизане в сила и срок на действие
14.1. Това Споразумение влиза в сила за неограничен срок в първия ден от месеца
след получаването от ЕВРОКОНТРОЛ
на писмено уведомление от Репуб
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лика Бъ лгари я, по т върж да ва що,
че всички необходими национални
правила и процедури са изпълнени.
14.2. Изчисл яването и фак т у ри рането
на ТАНО в зоните и районите на
летищата започва от първия ден на
втория месец, следващ месеца на
влизане в сила на това Споразумение.
14.3. Всяка от Страните може да прекрати
това Споразумение по всяко време с
едногодишно писмено предизвестие.
Член 15 – Приоритетност
Анекс І и неговите допълнения 1 – 4 съставляват неразделна част от Споразумението.
В случай на противоречие меж ду Споразумението и неговите анекс и допълнения
Споразумението има преимуществена сила
над анекса, който има преимуществена сила
над допълненията в посочения ред.
Това Споразумение е съставено и подписано
на български и на английски език в две идентични версии, всяка от които на български
език и на английски език. На всеки от двата
езика има по две подписани версии. Всяка
от версиите има силата на оригинал. В случай на несъответствие между българската и
английската версия английската версия има
предимство.
За Република
България:
Ивайло Московски,
министър на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

За Европейската
организация за
безопасност на
въздухоплаването
(ЕВРОКОНТРОЛ):
Дейвид МакМилан,
генерален директор

Анекс I
Оперативни спецификации
1. Общи условия
1.1. Те з и о п е р а т и в н и с п е ц и ф и к а ции покриват предоставяните от
ЕВРОКОНТРОЛ услуги, състоящи
се от изчисл яване, факт у риране,
събиране и осчетоводяване на ТАНО
в зоните и районите на летищата
от името на ДП „РВД“, с изключение на принудително събиране на
неплатени фактури, в съответствие
с принципите на Международната
организация за гражданска авиация
(ICAO), както е описано в Документ
9082 на ICAO и съответното национално законодателство.
1.2. ЕВРОКОНТРОЛ поддържа отделни
сметки в съответствие с международните счетоводни стандарти (IAS/
IFRS).
1.3. ЕВРОКОНТРОЛ гарантира, че всички данни, необходими за изпълнението на това Споразумение, ще бъдат
съхранявани на магнитен носител в
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съответствие със същите условия,
прилагани в Системата за пътните
такси на ЕВРОКОНТРОЛ.
1.4. Отчетите, които се предоставят на
ДП „РВД“, са специфицирани в Допълнение 4.
1.5. Д П „РВД“ ще си с ът ру д н и ч и с
ЕВРОКОНТРОЛ при изчисляването
и събирането на ТАНО в зоната на
летищата.
1.6. МТИТС гарантира, че съответните
правила и процедури, покриващи
ТАНО в зоните и районите на летищата, са публикувани в официалните
национални публикации на Република България, копие от които ще бъде
предоставено на ЕВРОКОНТРОЛ
заедно с всяка, свързана с тях, аеронавигационна информация.
2. Определяне на таксите
2.1. Определение на полет, за който се
събират такси
ТАНО в зоните и районите на летищата се събира за всеки полет,
изпълнен по правилата за полети
по прибори в съответствие с процедурите, изложени в Стандартите
и препоръчителните практики на
ICAO, от въздухоплавателно средство (ВС), излитащо от което и да
е летище или от определено летище,
намиращо се в Терминалните зони
за таксуване, изброени в Допълнение
1, които попадат в компетентността
на Република България.
2.2. Формула за таксуване за предоставено аеронавигационно обслужване
в зоните и районите на летищата
2.2.1. Таксата за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата
R се изчислява в съответствие със
следната формула:
R = t × N,
където t е таксовата единица и N
е броят на обслужените единици,
съответстващи на предоставеното
аеронавигац ионно обсл у ж ване в
зоните и районите на летищата.
2.2.2. Таксовата единица t се изчислява,
като се раздели прогнозният брой
на общите обслужени единици в
зоните и районите на летищата за
съответната година на съответната
разходна база за обслужването в
зоните и районите на летищата. ДП
„РВД“ трябва да съобщи таксовата
ед и н и ца t на ЕВРОКОН Т РОЛ в
националната валута с максимум
два знака след десетичната запетая,
както и съответната разходна база
и прогноза за обслужени единици.
Таксовата единица t се определя за
календарна година.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Промени в таксовата единица може да
се правят само в първия ден на месеца. Уведомление за промяната трябва
да бъде получено в ЕВРОКОНТРОЛ
не по-късно от първия ден на месеца, за който новата таксова единица
или новата зона за таксуване ще се
прилага.
Република България публикува таксовата единица t.
2.2.3. За даден излитащ полет броят на
обслужените единици (N) по отношение на таксите за обслужване
в зоните и районите на летищата
представлява съотношението, получено при разделянето на максимално
излетно тегло (MTOW) на петдесет,
на степен 0,7. Максималното излетно
тегло се изразява в метрични тонове
и ще бъде същото, което се използва
за изчисляване на пътната такса на
ЕВРОКОНТРОЛ за дадения полет.
За целите на изчисляване на таксата
N трябва да се изразява като число с
два знака след десетичната запетая.
2.3. Полети, освободени от такси
Република България определя освободените от ТАНО в зоните и районите на летищата категории полети
изключително на базата на категориите полети, определени в Условията
за прилагане на системата за пътните
такси и условията на плащане на
ЕВРОКОНТРОЛ.
ДП „РВД“ оповестява на ЕВРОКОНТРОЛ
категориите полети, освободени от
плащане на ТАНО в зоните и районите на летищата. Тези категории
включват:
1. полети, изпълнени изключително
по правилата за визуални полети
(VFR);
2. полети, изпълнени от ВС с разрешено максимално излетно тегло,
по-малко от два (2) метрични
тона.
2.4. Консултация с ползвателите
Ефективни и прозрачни консултации с
ползвателите по отношение на ТАНО в зоните
и районите на летищата са отговорност единствено на ДП „РВД“. ЕВРОКОНТРОЛ може
да бъде поканена за участие със статут на
наблюдател във всички консултативни срещи
с ползвателите, организирани от ДП „РВД“.
3. Събиране на полетна информация, предаване и обработване
3.1. Информация, която се предоставя
на ЕВРОКОНТРОЛ
ДП „РВД“ предоставя информация
на ЕВРОКОНТРОЛ по всички въп
роси, които изискват изменения на
съобщенията за полета или инфор-
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мационните досиета на ползвателите, например националния регистър
на ВС.
3.2. Коригираща процедура
Всяко искане, което се отнася специално до ТАНО в зоните и районите на летищата, се предоставя на
ЕВРОКОНТРОЛ в съответствие с
процедурите на Системата за пътни
такси на ЕВРОКОНТРОЛ.
4. Фактуриране, рекламации и информация
за ползвателите
4.1. Общи положения
Документите, които трябва да се
изпращат на ползвателите, са следните:
(а) фактура за ТАНО в зоните и
районите на летищата;
(б) проформа отчет (отчет за полетите);
(в) извлечение от сметка;
(г) кредитно известие;
(д) фактура за лихва за просрочено
плащане;
(е) кредитно известие за лихва за
просрочено плащане;
(ж) ДДС допълнение към фактура
(ако е приложимо);
(з) ДДС допълнение към кредитно
авизо (ако е приложимо).
Тези документи трябва да посочват, че ТАНО в зоните и районите
на летищата се събират от името
на ДП „РВД“ и се заплащат на
ЕВРОКОНТРОЛ .
Банковата сметка на ЕВРОКОНТРОЛ,
по която се превежда ТАНО в зоните
и районите на летищата, както и
адресът на банката трябва да бъдат
отбелязани върху фактурата и върху
извлечението от сметката.
4.2. Периодизация на фактурирането
Периодите на фактуриране трябва
да бъдат същите като в Системата
за пътни такси на ЕВРОКОНТРОЛ.
4.3. Искания и рекламации на ползвателите по отношение на фактури и
сметки
Рекламациите на ползвателите трябва да бъдат обработвани в съответствие с процедурите на Системата
за пътни такси на ЕВРОКОНТРОЛ.
4.4. Данък добавена стойност (ДДС)
Таксите за обслужване в зоните и
районите на летищата могат да бъдат
облагани с данък добавена стойност.
ЕВРОКОНТРОЛ може в този случай
да събира този данък при условията и в съответствие с процедурите,
договорени с Република България.
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4.5.

Информаци я за ползвателите
ЕВРОКОНТРОЛ се задължава да
информира ползвателите чрез информационни циркулярни писма,
когато е необходимо.
ЕВРОКОНТРОЛ предоставя на ползвателите при поискване информация
относно ТАНО в зоните и районите
на летищата.
5. Принудително събиране на такси
5.1. Мерките за принудително събиране
на ТАНО в зоните и районите на
летищата са изцяло отговорност на
ДП „РВД“.
5.2. ЕВРОКОНТРОЛ предоставя на ДП
„РВД“ необходимата информация, за
да подпомогне ДП „РВД“ да предприеме действие по принудително
събиране на таксите.
6. Управление на паричните средства
6.1. ТАНО в зоните и районите на летищата и ДДС, където това е приложимо, събирани от името на ДП
„РВД“, ще бъдат изплатени на ДП
„РВД“ при същите условия както за
събираните пътни такси.
6.2. Паричните средства ще бъдат инвестирани от ЕВРОКОНТРОЛ в полза
на ДП „РВД“ за периода между актуалното им събиране и изплащането
им на ДП „РВД“. Начислената лихва
се изплаща на ДП „РВД“ заедно със
събраните ТАНО.
6.3. Плащания към трети страни извън
ТАНО в зоните и районите на летищата, събирани от името на ДП
„РВД“, може да бъдат извършвани
при специални писмени инструкции
от ДП „РВД“ към ЕВРОКОНТРОЛ.
7. Осчетоводяване
7.1. Фина нсовата г од и на за поч ва на
1 януари.
7.2. Разпоредбите за неясни задължения
и за отписване на несъбираеми вземания се третират в съответствие с
Финансовите правила, приложими
към Системата за пътни такси на
ЕВРОКОНТРОЛ.
8. Защита на данните
Всички данни, свързани с ТАНО в зоните
и районите на летищата, се третират като
конфиденциални от ЕВРОКОНТРОЛ в съответствие с принципите, прилагани в Системата
за пътни такси на ЕВРОКОНТРОЛ.
Допълнение 1
Терминална зона за таксуване
LBSF – СОФИЯ
LBWN – ВАРНА
LBBG – БУРГАС
LBPD – ПЛОВДИВ
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LBGO – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Допълнение 2
Условия на плащане на таксите за обслужване в зоните и районите на летищата
Член 1
1.
Фактурираните суми трябва да се
заплащат в национална валута по
посочената във фактурата сметка
в банката на Централното бюро за
пътни такси на ЕВРОКОНТРОЛ.
2.
Сумата по таксата е дължима към
датата на изпълнение на полета.
Крайната дата на падеж, до която
плащането трябва да бъде получено
от ЕВРОКОНТРОЛ, трябва да бъде
посочена във фактурата.
3.
Срокът, предоставен на ползвателите
за плащане на ТАНО в зоните и районите на летищата, т.e. интервалът
между датата на фактурата и датата
за плащане, посочена във фактурата, трябва да бъде идентичен на
срока, предоставян на ползвателите
за плащане на пътните такси на
ЕВРОКОНТРОЛ.
Член 2
Плащането ще се счита за получено от
ЕВРОКОНТРОЛ на датата на падеж, на която
дължимата сума е била преведена в банковото
учреждение, посочено от ЕВРОКОНТРОЛ,
както е указано в член 1, параграф 1. За дата
на плащане ще се счита датата, от която
ЕВРОКОНТРОЛ може да ползва тези парични
средства.
Член 3
1.
Плащанията трябва да бъдат придружени от извлечение, посочващо
реквизити, дати и суми, свързани с
плащаните фактури и всички удържани кредитни известия.
2.
Ако едно плащане не е придружено
от детайлите, специфицирани в параграф 1 по-горе, което да позволи
отнасянето му към дадена фактура
или фактури, ЕВРОКОНТРОЛ ще
отнесе плащането:
– най-напред към лихвата; и след
това
– към най-старите неплатени фактури.
Член 4
1.
Рекламации по фактури трябва да бъдат представяни на ЕВРОКОНТРОЛ
в писмена форма или по електронен
път, предварително съгласуван с
ЕВРОКОНТРОЛ. Крайната дата, до
която рекламациите трябва да бъдат
получени от ЕВРОКОНТРОЛ, трябва
да бъде посочена във фактурата.
2.
За дата на представяне на рекламациите ще се счита датата, на която
те са получени от ЕВРОКОНТРОЛ.
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3.

Рекламациите трябва да бъдат детайлизирани и да бъдат придружени от
всички съответни доказателства.
4.
Представянето на рекламация от клиент няма да му дава право да прави
никакви удръжки от съответната
фактура освен такива, за които има
пълномощия от ЕВРОКОНТРОЛ.
5.
Когато ЕВРОКОНТРОЛ и ползвател
са едновременно длъжник и кредитор,
никакви компенсационни плащания
няма да се правят без предварителното
съгласие на ЕВРОКОНТРОЛ.
Член 5
1.
Всички такси, които не са платени
до крайната дата за плащане, се увеличават с лихва. Лихвата, наричана
Лихва за просрочено плащане, е
проста лихва, изчислявана от ден за
ден върху неплатената просрочена
сума.
2.
Лихвата се изчислява и фактурира
в националната валута. Лихвеният
процент се публикува от Република
България.
Член 6
Когато длъжник не е платил дължимата
сума, ДП „РВД“ може да предприеме мерки
за принудителното є събиране.
Допълнение 3
Спецификации на документите
1. Фактура
a) определение за вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) време на полета;
д) реквизити на фактурата;
е) код на потребителя/име на ползвателя;
ж) адрес на потребителя за целите на
фактурирането;
з) да се плати най-късно до (дата);
и) сума за плащане;
й) начин на плащане (банкови реквизити);
к) рекламация да се представи до (дата);
л) промяна в името и адреса на фирмата;
м) неплатена сума;
н) лихва за просрочено плащане.
2. Проформа-извлечение (извлечение от
полетите)
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) време на полета;
д) реквизити на фактурата;
е) брой страници;
ж) код на потребителя/име на ползвателя;
з) адрес на ползвателя за фактуриране;
и) дата на полета;
й) пореден номер (на позицията);
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к) полетен номер или регистрация на ВС;
л) детайли на полета:
• време на излитане;
• летище на излитане;
• летище на кацане;
• тип на ВС;
м) код на освобождаване;
н) отчислено;
о) такса;
п) сумарна/натрупана обща стойност.
3. Извлечение от сметка
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) реквизити на извлечението;
д) брой страници;
е) код на ползвателя/име на ползвателя;
ж) адрес на потребителя за целите на
фактурирането;
з) пореден номер;
и) дата на валутиране на позицията;
й) код на позицията;
к) реквизити на позицията;
л) сума в дебита;
м) сума в кредита;
н) баланс на всяка фактура;
о) общ баланс;
п) банкови реквизити на CRCO (за плащания).
4. Кредитно известие
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) номер на известието;
д) реквизити на кредитното известие;
е) брой страници;
ж) код на ползвателя/име на ползвателя;
з) адрес на ползвателя за целите на
фактурирането;
и) P.F. пореден номер;
й) дата на полета;
к) полетен номер или регистрация на ВС;
л) детайли на полета:
• време на излитане;
• летище на излитане;
• летище на кацане;
• тип на ВС;
м) код на освобождаване;
н) префактуриране (индикатор за префактурирането на полет);
о) сума на таксата (записана в кредит);
п) сумарна/натрупана обща стойност на
таксите (записана в кредит).
5. Фактура за лихва за просрочено плащане
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) брой страници;
д) реквизити на фактурата за лихва;
е) код/име на ползвателя;
ж) адрес на ползвателя за целите на
фактурирането;
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з)
и)
й)
к)

6.
чено

7.

8.

дължима лихва;
лихва, вече фактурирана;
сума на лихвата за незабавно плащане;
реквизит на фактура за неплатена
фактура;
л) от дата;
м) до дата;
н) просрочена сума;
o) лихвен процент;
п) брой дни;
р) размер на лихвата;
с) общ размер на лихвата;
т) банкови реквизити на CRCO (за плащания).
Кредитно известие за лихва по просроплащане
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) брой страници;
д) реквизити на кредитното известие за
лихва;
е) код/име на ползвателя;
ж) адрес на ползвателя за целите на
фактурирането;
з) дължима лихва;
и) лихва, вече фактурирана;
й) кредитирана сума на лихвата;
к) реквизит на фактура за неплатена
фактура;
л) от дата;
м) до дата;
н) просрочена сума;
o) лихвен процент;
п) брой дни;
р) сума на лихвата;
с) обща сума на лихвата;
т) банкови реквизити на CRCO.
(ДДС) Анекс към фактура
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) време на полета;
д) реквизит на документа;
е) код на потребителя/име на потребителя;
ж) адрес на потребителя за целите на
фактурирането;
з) ДДС номер на потребителя;
и) идентификация на ДАНО, от името на
който се издава фактурата по ДДС;
й) ДДС номер на ДАНО;
к) сума, подлежаща на ДДС;
л) лихвен процент на ДДС;
м) сума на ДДС;
н) общо, включително ДДС.
(ДДС) Анекс към кредитно известие
a) определение на вида на таксите;
б) държава и/или име на ДАНО;
в) дата на издаване;
г) номер на известието;
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д) реквизит на документа;
е) код на ползвателя/име на ползвателя;
ж) адрес на ползвателя за целите на
фактурирането;
з) ДДС номер на ползвателя;
и) идентификация на ДАНО, от името
на който се издава ДДС фактурата;
й) ДДС номер на ДАНО;
к) сума, подлежаща на ДДС;
л) лихвен процент на ДДС;
м) сума на ДДС;
н) общо, включително ДДС.
Допълнение 4
Отчети за предоставяне на ДП „РВД“
Това са отчетите, които трябва да се изпращат
на ДП „РВД“ от ЕВРОКОНТРОЛ в допълнение
към документите, изпращани в съответствие
със стандартната процедура (т.е. за целите на
обработване на рекламациите) и в допълнение
към годишните финансови отчети.
1. Фактуриране
Отчет, съдържащ с оглед на съответния
период на полетите следната информация по
отношение на таксите в зоните и районите на
летищата:
– общ брой на полетите (подлежащи на
таксуване, изключени, общо);
– общ брой на обслужените единици (подлежащи на таксуване, изключени, общо);
– натрупана сума в националната валута.
2. Възстановяване
Отчет, съдържащ информация относно
дължимите суми по време на полетите и по
ползвател (ежемесечно).
3. Осчетоводяване
– състояние на фактурираните ТАНО в зоните и районите на летищата;
– състояние на получените ТАНО в зоните
и районите на летищата;
– състояние на изплатените ТАНО в зоните
и районите на летищата;
– баланс – все още непогасени суми.
Анекс II
Прогнозен разчет на годишните разходи на
ЕВРОКОНТРОЛ по събиране на таксите
(в EUR)
Персонал
Разходи за персонала 		
Разходи по управление на
Споразумението 		
Командировки			
Общо 1 			
Оперативни разходи
Доставки – помещения 		
Комуникации 			
Други разходи 			
Общо 2 				
ОБЩО:				
9771

44.000
4.000
48.000
7.000
5.000
12.000
60.000
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата
и рейдовете, за товарене и разтоварване, за
качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и
за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от
2001 г.; изм., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г.,
бр. 32, 53 и 62 от 2006 г. и бр. 44 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „в информационните центрове за обслужване на корабоплаването“ се заменят с „в Национален център
за електронен документооборот на морския
транспорт“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Входен и изходен граничен контрол
се извършва в пристанищата за обществен
транспорт съгласно Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен,
митнически, здравен, ветеринарномедицински
и фитосанитарен контрол, както и контрол
на транспортните средства в пристанищата
на Република България, обслужващи кораби
от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от
2012 г. (ДВ, бр. 67 от 2012 г.).“
§ 3. Членове 7 и 8 се отменят.
§ 4. Членове 11 – 14 се отменят.
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. В Наредбата за организацията за
осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински
и фитосанитарен контрол, както и контрол
на транспортните средства в пристанищата
на Република България, обслужващи кораби
от международно плаване са посочени формалностите за даване на сведения за кораби,
пристигащи във и/или напускащи пристанище
на Република България.“
§ 6. Член 19 се отменя.
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Всички пристигащи и заминаващи
кораби трябва да бъдат окомплектовани с
необходимите корабни и товарни документи
съгласно приложение № 2, които трябва да са
в съответствие с международните изисквания,
а българските кораби – съгласно формата на
Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; посл. изм., бр. 11
от 2011 г.) и на Конвенцията за улесняване
на международното морско корабоплаване
(обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г. и ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 59 от 1998 г.) – за морските
кораби, а за речните кораби – на Правилника
за плаване по р. Дунав (ДВ, бр. 55 от 2005 г.).“
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Плаването и маневрирането на
корабите в каналите, фарватерите и акваториите на пристанищата се извършват съгласно
разпоредбите на Международните правила за
предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
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(обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г. и ратифицирани
с Указ № 461 от 1975 г. на Държавния съвет
на Народна република България – обн., ДВ,
бр. 22 от 1975 г.), Правилника за плаване по
българския участък на река Дунав и Специалните препоръки на Дунавската комисия
към компетентните власти на крайдунавските държави за прилагане на основните
положения за плаване по Дунав (ДВ, бр. 55
от 2005 г.), разпорежданията съгласно чл. 362
и задължителните правила съгласно чл. 363а
от Кодекса на търговското корабоплаване.“
§ 9. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) Сигналите и разпорежданията на бреговите центрове на системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването към Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ са задължителни за всички плавателни съдове, намиращи
се в отговорните райони за наблюдение и
управление на корабния трафик.“
§ 10. В чл. 26, ал. 2 думите „и в Българския морски отговорен район за търсене и
спасяване (ДВ, бр. 76 от 2005 г.)“ се заменят
с „(обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм., бр. 97 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2012 г.)“.
§ 11. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Въвеждането и извеждането на корабите
във или от пристанището, както и преместването им от един кей на друг се извършват в
съответствие с изискванията на Наредба № 1
от 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (ДВ, бр. 12 от 2001 г.), разпорежданията
съгласно чл. 362 и задължителните правила
съгласно чл. 363а от Кодекса на търговското
корабоплаване.“
§ 12. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. По отношение на корабите, намиращи се на ремонт в пристанищата със специално предназначение, се прилагат задължителните разпореждания, издадени от капитана
на съответното пристанище, и вътрешните
правила на съответното кораборемонтно или
корабостроително предприятие за безопасност
на технологичния процес.“
§ 13. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Кораб, завършил товаро-раз
товарните операции, освобож дава кея не
по-късно от 2 часа след приключването им.
(2) Оставането на кей след времето по
ал. 1 се допуска от пристанищния оператор.“
§ 14. В чл. 60 ал. 8 се изменя така:
„(8) Д и р ек ц и я „Мо р с к а а д м и н ис т р ация – Варна“, дирекция „Морска администрация – Бургас“, дирекция „Морска администрация – Русе“ и дирекция „Морска администрация – Лом“ осъществяват контрол за
спазване на реда и изискванията за зимуване.“
§ 15. В чл. 61, ал. 3 думата „териториална“
се заличава.
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§ 16. В чл. 62 думата „териториална“ се
заличава.
§ 17. Раздел XI се отменя.
§ 18 . В д о п ъ л н и т е л н и т е р а з п о р ед б и
т. 23 – 36 се отменят.
§ 19. В § 4 на преходните и заключителните разпоредби думите „и изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ и „и началника на
териториалното звено на ИА „Пристанищна
администрация“ се заличават.
§ 20. Приложение № 2 към чл. 23 се изменя така:
„ Приложение № 2
към чл. 23
Корабни сертификати и документи, изисквани
за проверка от ИА „Морска администрация“:
I. За всички кораби:
1. Свидетелство за регистрация.
2. Международно свидетелство за тонаж (1969).
3. Международно свидетелство за товарните
водолинии.
4. Ръководство за определяне на устойчивостта
в неповредено състояние.
5. Документ за надлежно комплектоване на
кораба с екипаж.
6. Свидетелства за правоспособност на капитана, офицерите и екипажа.
7. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт и Допълнение
към Международното свидетелство за предот
вратяване на замърсяването с нефт – форма А.
8. Дневник за нефтените операции, част 1.
9. Корабен план за борба със замърсяване с
нефт при аварии.
10. Дневник за операции с твърди отпадъци.
11. Корабен план за управление на твърди
отпадъци.
12. Международно свидетелство за предот
вратяване на замърсяването с отпадъчни води.
13. Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха.
14. Свидетелство за наличие на застраховка
или друга финансова гаранция за гражданска
отговорност за щети, причинени от замърсяване
с корабно гориво.
15. Международно свидетелство за противообрастваща система или Свидетелство за
съответствие.
16. Информация за баласта съгласно Резолюция А. 868 (20) на ИМО.
II. За пътнически кораби:
Свидетелство за сигурност на пътнически
кораб.
III. За товарни кораби:
1. Свидетелство за сигурност на конструкцията
на товарен кораб.
2. Свидетелство за сигурност на оборудването
и снабдяването на товарен кораб.
3. Свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб.
4. Свидетелство за съответствие със специалните изисквания за кораби, превозващи опасни
товари.
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5. Манифест на опасните товари или товарен
план.
6. Свидетелство за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние.
7. Свидетелство за наличие на застраховка
или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт.
IV. Кораби, превозващи опасни химически
товари наливно:
1. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт и Допълнение
към Международното свидетелство за предот
вратяване на замърсяването с нефт – форма В.
2. Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването при превозване на вредни
течни вещества в наливно състояние или Международно свидетелство за годност на кораба
да превозва опасни химични товари наливно,
издадено в съответствие с Международния кодекс
за конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в насипно състояние (IBC code) или Кодекса за конструкцията
и оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в насипно състояние (BCH code).
3. Дневник за нефтените операции – част ІІ
„Товарни/баластни операции“ за нефтени танкери.
4. Дневник за товарни операции на кораб,
превозващ вредни течни вещества в наливно
състояние.
5. Корабен авариен план за предпазване на
морето от замърсяване с вредни течни вещества.
V. Танкери химикаловози:
1. Международно свидетелство за предот
вратяване замърсяването при превозване на
вредни течни вещества в наливно състояние
или Меж дународно свидетелство за годност
на кораба да превозва опасни химични товари
наливно, издадено в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химикали в насипно
състояние(IBC code) или Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в насипно състояние (BCH code).
2. Дневник за товарни операции на кораб,
превозващ вредни течни вещества в наливно
състояние.
3. Корабен авариен план за предпазване на
морето от замърсяване с вредни течни вещества.
VI. Газовози:
Международно свидетелство за годност на
кораба да превозва втечнени газове в наливно
състояние.
VII. Кораби със специално предназначение:
Свидетелство за сигурност на кораби със
специално предназначение.“

§ 21. Приложение № 2а към чл. 23, ал. 2
се отменя.

Допълнителна разпоредба
§ 22. Навсякъде в наредбата думите „Пристанищна администрация“ се заменят с „Морска
администрация“.
Министър:
Ивайло Московски
9799
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 19 октомври 2012 г.

за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и
военнопострадалите
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът
за получаване и заплащане на лекарствени
продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
Чл. 2. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50
на сто намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по
повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време,
в мобилизационния и постоянния резерв, в
доброволния резерв и запаса и освидетелствани по законоустановения ред имат право на
лекарствени продукти, отпускани по лекарско
предписание по списък, утвърден от министъра
на здравеопазването, който се публикува на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат 25 на сто
от стойността на лекарствения продукт, а
останалите 75 на сто от стойността му са за
сметка на държавния бюджет.
(3) Военноинвалидите с намалена работо
способност до 50 на сто и военнопострадалите
по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на
лекарствени продукти, отпускани по лекарско
предписание от списъка по чл. 2, ал. 1.
(4) Лицата по ал. 3 заплащат 50 на сто
от стойността на лекарствения продукт, а
останалите 50 на сто от стойността му са за
сметка на държавния бюджет.
(5) В случаите, когато друг правен режим
предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по
ал. 1 и 3 се ползват от него.
(6) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от
цената на лекарствените продукти от списъка
по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 3 заплащат съответния
процент от разликата до продажната цена на
дребно. Останалите средства са за сметка на
държавния бюджет.
(7) Средствата по ал. 2, 4 и 6, които са за
сметка на държавния бюджет, се изплащат от
Агенцията за социално подпомагане (АСП)
ч рез Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса (НЗОК).
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(8) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на военноинвалидите
и военнопострадалите.
(9) Министерството на отбраната предоставя до последно число на всеки месец информация на НЗОК за лицата, имащи качеството
военноинвалид и военнопострадал.
Раздел II
Предписване на лекарствени продукти
Чл. 3. Право да предписват лекарствени
продукти по реда на тази наредба имат всички лекари и лекари по дентална медицина,
сключили договор с НЗОК за оказване на
извънболнична и дентална помощ.
Чл. 4. (1) Предписаните лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 се вписват в
рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал по образец – приложение № 1.
(2) Рецептурната книжка по ал. 1 се издава
от Министерството на отбраната едновременно с издаването на книжка за военноинвалид
или военнопострадал.
(3) Изгубена, унищожена или приключена
рецептурна книжка се заменя с нова след подаване на заявление до министъра на отбраната.
Чл. 5. (1) Лекарствените продукти се предписват на рецептурна бланка (МЗ – НЗОК
№ 5Б) по образец съгласно приложение № 2.
(2) Непопълнените полета в рецептурната
бланка по ал. 1 се анулират със знак „Z“.
(3) Рецептурната бланка по ал. 1 се издава
в два екземпляра.
(4) Лицата по чл. 3 могат да разпечатват
образеца на рецепт у рна бланка по ал. 1,
като същият съдържа задължително всички
реквизити.
Чл. 6. (1) Лицата, предписващи лекарствени
продукти по чл. 2, ал. 1, вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в лечебното заведение за отчетност и контрол, или в
личната амбулаторна карта (ЛАК) следните
данни от рецептите: код на НЗОК, МК Б
код на заболяването, сигнатура, предписано
количество и дните, за които е достатъчно
предписаното количество.
(2) Датата на издаване на рецептата следва
да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист/ЛАК.
Чл. 7. (1) В една рецепта се предписват до
3 лекарствени продукта от списъка по чл. 2,
ал. 1.
(2) Количеството на изписаните лекарствени продукти при лечение на острите
заболявания е за не повече от 10 дни, а за
хроничните – за не повече от 30 дни. При
хроничните заболявания срокът от 30 дни
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може да бъде превишен, ако изискването за
ненарушаване на целостта на опаковката и
определената дневна доза не позволяват да
бъде спазен.
(3) Рецептите имат срок на валидност до
15 календарни дни от датата на издаване – за
острите заболявания, и до 30 дни – за хроничните заболявания.
(4) В рамките на един календарен месец на
един пациент могат да се издават не повече
от три рецепти.
Чл. 8. На рецепта, издадена по реда на този
раздел, не могат да бъдат предписвани лекарствени продукти извън списъка по чл. 2, ал. 1.
Чл. 9. (1) На лице, на което са предписани
лекарствени продукти от списъка по чл. 2,
ал. 1 по реда на Закона за здравното осигуряване, за същия период не могат да му бъдат
предписвани същите лекарствени продукти и
по реда на тази наредба.
(2) В случаите, когато лекарствен продукт,
включен в списъка по чл. 2, ал. 1, се заплаща
от НЗОК при по-благоприятни условия за военноинвалидите и военнопострадалите, същият
се предписва и отпуска по реда, предвиден
за задължително здравноосигурените лица.
Раздел III
Получаване на лекарствени продукти
Чл. 10. (1) Лекарствените продукти, предписани по реда на тази наредба, се отпускат
от аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти по чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
сключили договор с НЗОК за отпускане на
лекарствени продукти на военноинвалиди и
военнопострадали.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се
получават срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка
за военноинвалид или военнопострадал.
(3) При приемането на рецептите магистър-фармацевтът се задължава да:
1. проверява дали са спазени изискванията
на тази наредба;
2. вписва в рецептурната книжка дата
на отпускане на лекарствените продукти и
партиден номер на лекарствените продукти,
което удостоверява с подпис и печат.
(4) Предписания, които не отговарят на
изиск ванията на тази наредба, не се изпълняват.
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(5) При възникнало съмнение относно
предписаното в рецептата магистър-фармацев
тът е длъжен, преди да отпусне лекарствения
продукт, да се консултира с предписалия
рецептата лекар.
(6) За всеки отпуснат лекарствен продукт
фармацевтът попълва колони 8, 9 и 10 на
рецептурната книжка по приложение № 1 и
подпечатва с печата на аптеката.
(7) Пациентът или упълномощено от него
лице се подписва за получените лекарствени
продукти.
Чл. 11. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, които
получават лекарствени продукти по реда на
тази наредба, заплащат в аптеките 25 на сто
от стойността им.
(2) Лицата по чл. 2, ал. 3, които получават лекарствени продукти по реда на тази
наредба, заплащат в аптеките 50 на сто от
стойността им.
Чл. 12. (1) Националната здравноосигурителна каса чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) сключва договори с
аптеки, функциониращи на тяхната територия,
за отпускане на лекарствени продукти на
военноинвалиди и военнопострадали.
(2) Условията и редът за отчитане от аптеките и заплащане на лекарствените продукти
по изпълнените рецепти се уреждат в договорите по ал. 1.
Чл. 13. (1) Частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на
държавния бюджет, се изплаща на аптеките
от съответната РЗОК на основание на сключените договори, както следва:
1. за лицата по чл. 2, ал. 1 – 75 на сто
от стойността на отпуснатите лекарствени
продукти;
2. за лицата по чл. 2, ал. 3 – 50 на сто
от стойността на отпуснатите лекарствени
продукти.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат на аптеките от съответната РЗОК срещу представени
оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със
стойност и фактура.
Чл. 14. Надзорният съвет на НЗОК издава
по предложение на управителя на НЗОК указания по предписване, отпускане и заплащане
на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1,
които се публикуват на интернет страницата
на НЗОК.
Раздел IV
Контрол
Чл. 15. Контролът по спазване изискванията на тази наредба относно предписване
и отпускане на лекарствените продукти по
чл. 2, ал. 1 се осъществява от органите по
чл. 72 от Закона за здравното осигуряване.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Код на НЗОК“ означава буквено-цифров
код, чиято първа буква отговаря на първо ниво
на Анатомо-терапевтичната класификация на
Световната здравна организация, възприета
в Република България.
2. „Ва лидност на рецептата“ означава
срокът, за който тя може да бъде изпълнена
в аптеката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Частта, която е за сметка на държавния бюджет, от стойността на лекарствените продукти, предписани и отпуснати след
1.07.2012 г. до влизане в сила на наредбата, се
заплаща на аптеките от бюджета на Агенцията
за социално подпомагане чрез Националната
здравноосигурителна каса.
(2) За заплащане на стойността по ал. 1
аптеките представят в РЗОК, на чиято територия функционират, оригинали на изпълнените
рецепти, електронен отчетен документ, опис
на рецептите със стойност и фактура.
(3) Отчетните документи по ал. 2 се представят в 15-дневен срок от влизане в сила на
наредбата.
(4) След обобщаване на информацията по
ал. 2 НЗОК представя на АСП искане за трансфер на необходимите средства за разплащане.
(5) В 10-дневен срок от представяне на
искането по ал. 4 АСП превежда на НЗОК
необходимите средства.
§ 3. В 15-дневен срок от влизане в сила на
наредбата общините представят на съответната
РЗОК информация за сключените договори с
аптеки за отпускане на лекарствени продукти
на военноинвалидите и военнопострадалите,
приетите отчетни документи и заплатени суми
на аптеките след 1.07.2012 г.
§ 4. (1) В случаите, когато след 1.07.2012 г.
до влизане в сила на наредбата на военноинвалида и военнопострадалия са изпълнени
рецепти срещу заплащане, за които аптеките
са издали фактури на името на лицето, частта
от стойността на лекарствените продукти,
която е за сметка на държавния бюджет, предписани по реда на отменената Наредба № 1
от 2007 г. за реда за получаване и заплащане
на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, се изплаща от
бюджета на АСП.
(2) В срок три месеца от влизането в сила
на тази наредба военноинвалидите и военнопострадалите подават заявление в свободен
текст до директора на дирекция „Социално
подпомагане“ по постоянен адрес за изплащане частта от стойността на лекарствените
продукти, която е за сметка на държавния
бюджет по ал. 1, въз основа на което дирек-
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торът на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице
издава заповед.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. оригинална/и фактура/и и фискален/и
бон/ове;
2. копие от книжката за военноинвалид
или военнопострадал;
3. оригинална/и рецепта/и за предписаните
лекарствени продукти или копие от амбулаторен лист (за справка);
4. лична карта/личен паспорт (за справка);
5. копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава
от името на упълномощено от военноинвалид
или военнопострадал лице.
(4) Издаването и оспорването на заповедта
по ал. 2 се извършва при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) По желание на лицето, отразено в
за явлението, отп уснатите средства могат
да се превеждат по касов или безкасов път.
Изплащането на средствата се извършва до
края на месеца, следващ месеца на издаване
на заповедта.
§ 5. Министерството на отбраната в 10-дневен срок от влизане в сила на наредбата
предоставя на НЗОК информация за лицата,
които имат качеството военноинвалид и военнопострадал.
§ 6. (1) Рецептурните книжки, издадени по
реда на отменената Наредба № 1 от 2007 г.
за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите
и военнопострадалите, остават валидни до
изчерпване на количествата.
(2) До 31.12.2012 г. лекарствените продукти
на военноинвалидите и военнопострадалите
могат да се предписват и на рецептурна бланка по образец съгласно приложение № 2 към
чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.).
Рецептата се издава в два екземпляра, като
освен задължителните реквизити по рецептурна бланка в нея се вписва ЕГН на пациента.
§ 7. Тази наредба се издава на основание
чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите и отменя Наредба № 1 от
2007 г. за реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите
и военнопострадалите (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).
§ 8. Наредбата е съгласувана с министъра
на отбраната.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Атанасова
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Рецептурната книжка се издава от Министерство на отбраната, едновременно с издаването
на книжка за военноинвалиди или военнопострадали.
Изгубена, унищожена или приключена рецептурна книжка се заменя с нова, след подаване
на молба от военноинвалида или военнопострадалия до министъра на отбраната

Право да предписват разрешение за употреба
в страната лекарствени продукти по реда на
Наредбата за реда за получаване на заплащане
на лекарствени продукти на военноинвалиди и
военнопострадали имат всички лекари и лекари
по дентална медицина, сключили договор с НЗОК
за оказване на извънболнична и дентална помощ.
За да се получат предписаните лекарствени
продукти се представя рецептурна книжка, рецепта, документ за самоличност и книжка за
военноинвалид и военнопострадал.
Министерство на отбраната моли в случай на
намиране на рецептурна книжка за военноинвалиди или военнопострадали да се направи необходимото същата да се върне на заинтересованото
лице, защото е от значение за неговото здраве.
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1

% на трайна
неработоспособнос

9798

9

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 18
от 17 октомври 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към
дейности извън риболова“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване
на риболовни кораби към дейности извън
риболова“ на Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)
на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство
(ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които доп
ринасят за пост игане цел та на м ярката:
приспособяване (модификация) на риболовни
кораби, заличени от Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА), който е
част от Регистъра на риболовните кораби
на Европейския съюз, към други дейности,
свързани със сектор „Рибарство“ извън риболова, свързани с научноизследователски
цели или обучение.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент (ЕС) № 387/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
19 април 2012 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския
фонд за рибарство по отношение на някои
разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които
изпитват сериозни затруднения във връзка с
финансовата си стабилност или са застрашени
от такива затруднения (OB L 129, 16.5.2012 г.)
и на Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно
Европейския фонд за рибарство (OB, L 341,
23.12.2010 г.).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), провеждат съответните про-
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цедури при избор на изпълнител за дейности
по проекта при спазване условията и реда на
приложимото законодателство.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ се кандидатства
с отделен проект.
(2) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една
мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните
наредби за прилагане на ОПРСР.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и при условията на тази наредба.
(4) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за проекти по сектор 01 „Пренасочване на риболовни кораби за целите
на обучение“ и сектор 02 „Пренасочване на
риболовни кораби за извършване на научни
изследвани я в област та на рибарството“,
посочени в заявлението за кандидатстване
съгласно приложение № 1.
Раздел II
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на
одобрените и реално извършени разходи на
проекта, от които 75 на сто се осигуряват от
ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет на
Република България.
(2) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект за целия
програмен период не трябва да надвишава
левовата равностойност на 300 000 евро.
(3) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект за целия
програмен период не трябва да бъде по-малък
от левовата равностойност на 10 000 евро.
(4) Разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4 са в
размер до 5 на сто от размера на одобрените
и реално извършените разходи, но не повече
от левовата равностойност на 15 000 евро.
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(5) Максималният и минималният размер
на безвъзмездната финансова помощ, изразена
в проценти, се определя на база критериите
за определяне размера на финансовата помощ
съгласно приложение № 2:
1. при кандидатстване с проект, който е от
колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените
и реално извършени разходи;
2. при кандидатстване с проект, който
е от индивидуален интерес, размерът на
безвъзмездната финансова помощ е 60 % от
одобрените и реално извършени разходи.
(6) За кандидатите по чл. 10 всяка печалба, получена като резултат от реализацията
на проект/и в обществена полза по реда на
тази наредба, се приспада от размера на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
по проекта.
Чл. 8. (1) Плащането по проект може да
бъде авансово, междинно и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 27 и 28.
(3) Междинни плащания се допускат при
условията и по реда по чл. 29 и 30.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или
услуги в процеса на изпълнение на одобрения
проект се извършват по банков път.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда
на тази наредба, в случай че за същия проект
е одобрен за подпомагане и/или е получил
безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на
Европейския съюз.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни
или учебни и научни организации.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
2. да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент
(ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията
от 17 декември 2008 г. относно централната
база данни за отстраняванията (ОВ, L 344,
20.12.2008 г.);
3. членовете на управителните органи на
юридическите лица не са осъждани с вляз
ла в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани, и не са лишавани от правото
да упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност;
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4. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност в случаите, когато е приложимо;
5. да не са в производство по ликвидация
в случаите, когато е приложимо;
6. да са вписани в търговския регистър
към Агенцията по вписванията в случаите,
когато е приложимо.
(3) Кандидатите по ал. 1, подлежащи на
акредитация, следва да бъдат акредитирани
съгласно изискванията на действащото законодателство.
(4) Кандидатите по ал. 1, за които е необходимо издаване на лицензия за осъществяване на професионално обучение, трябва да
притежават лицензия съгласно изискванията
на действащото законодателство.
Чл. 11. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ, в случай че кандидатът или
негов законен или упълномощен представител
са нарушили изискванията на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни
2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности (ОВ, L 248, 16.09.2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата на
получаване на уведомително писмо от ИАРА
за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова
помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и/или Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА),
или не предоставят тази информация.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 12. (1) Подпомагат се проекти, които
допринасят за постигане целта на мярката
по чл. 2 и съответстват на целите на Общата
политика по рибарство на ЕС.
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(2) Проектите по реда на тази наредба
трябва да се реализират на територията на
Република България.
Чл. 13. Проектите трябва да бъдат от общ
интерес за лицата и организациите в сектор
„Рибарство“.
Чл. 14. Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя за приспособяване (модификация)
на риболовните кораби с цел пренасочването
им за обучение или извършване на научни
изследвания, свързани с рибарството.
Чл. 15. (1) Риболовният кораб трябва пред
варително да бъде заличен от Регистъра на
риболовните кораби на ИАРА, който е част
от Регистъра на риболовните кораби на Евро
пейския съюз.
(2) Безвъзмездна финансова помощ може да
бъде отпускана за риболовен кораб, за който
собственикът е получил премия по сектор
02, дейност 3 от мярка 1.1. „Публична помощ
за постоянно прекратяване на риболовни
дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки
за приспособяване на българския риболовен
флот“ от ОПРСР.
(3) В случай на пренасочване на риболовен
кораб по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“
от ОПРСР за целите на обучение премията
за този кораб се определя при условията и по
реда на наредбата по мярка 1.1, като за постоянното прекратяване на риболовна дейност се
изплаща премия по мярка 1.1 на собственика
на риболовния кораб след одобрен проект по
реда на тази наредба.
(4) С изключение на случаите по ал. 2
кандидатите по чл. 10, ал. 1 трябва да са
закупили или да са получили като дарение
риболовния кораб.
Чл. 16. (1) Кандидатите за финансово под
помагане подават заявление за кандидатстване
(по образец) с приложена проектна обосновка,
доказваща целесъобразността на проекта, съгласно приложение № 1, като при кандидатстването за дейности, съответстващи на дейностите,
допустими за финансиране по Приоритетна ос
№ 1 от ОПРСР, кандидатите подават и заявление
за кандидатстване по съответната/съответните
мярка/мерки по Приоритетна ос № 1.
(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни
да предоставят анализ приходи – разходи по
образец, публикуван на интернет страницата
на ОПРСР.
(3) За всеки проект бенефициентите по
тази наредба подават заявка/и за плащане (по
образец), като при одобрени дейности, съответстващи на дейностите по Приоритетна ос
№ 1, бенефициентите подават и заявка/и за
плащане (по образец) по съответната мярка
по Приоритетна ос № 1.
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Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са
дейностите по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване, съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за постигане на целта
по чл. 2:
1. закупуване на корабно оборудване и
съоръжения, ремонт, подмяна на основен
двигател, ремонт или подмяна на спомагателни системи, пряко свързани с целите на
мярката, включително разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане
в експлоатация на оборудване и съоръжения;
2. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
3. закупуване на оборудване и софтуер
с научноизследователска цел, включително
разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко
свързани с дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за обучение и/
или изследвания;
4. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта,
проучвания, оценки и анализи, които са на
стойност до 5 на сто от общата стойност на
допустимите разходи по проекта, но не повече
от левовата равностойност на 15 000 евро;
5. разходи за изработка, доставка и монтаж
на табела по чл. 40, т. 4 и 5.
(3) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне
на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, или са част от разходите на
обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един
доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза
на сума, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро, се изисква
предоставяне на една независима оферта в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи;
3. в случаите по т. 1 и 2 с цел определяне
на основателността на предложените разходи
изпълнителният директор на ИАРА може със
заповед да определи оценяваща комисия, която
да се произнесе относно обосноваността на
разходите; при кандидатстване за разходи за
оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание или за патентовани активи,
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основателността на предложените разходи се
определя от оценяваща комисия; в състава на
комисията се включват лица, притежаващи
квалификация и опит в съответната област;
4. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 3 възниква при наличие
на заявления за кандидатстване, за които е
необходима оценка на дейности, свързани
със специфични активи/дейности в сектор
„Рибарство“;
5. оферентите по т. 1 и 2 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
6. в случай че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР предоставя оферта,
чиито оференти са чуждестранни лица, следва
да прилага към заявлението за кандидатстване
декларации по образец от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират
в свързаност помежду си, както и че не се
намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
7. оферти не се изискват за разходи по
ал. 2, т. 2 и 4;
8. за разходите по ал. 2, т. 2 и 4, в случай
че са извършени преди подаване на заявление
за кандидатстване, кандидатът предоставя и
подписан договор с избрания доставчик или
изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ
за извършения разход;
9. в случаите по т. 1, когато кандидатът не
е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
10. кандидатът предоставя една оферта,
когато възлагането на договора за доставка
или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на
интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон
или на административен акт; към офертата
кандидатът предоставя документи, доказващи
съществуването на тези права;
11. за разходи, които ще бъдат извършени
след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по
чл. 7 ЗОП, описват в проектната обосновка
детайлно начина за определяне на прогнозните
стойности на всеки разход.
(4) Разходите по ал. 2, т. 2 и 4 са допустими, ако са извършени през периода
01.01.2007 г. – 31.12.2015 г.
(5) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след
подаване на заявление за кандидатстване с
изключение на разходите по ал. 2, т. 2 и 4,
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които могат да бъдат предварително извършени. При получаване на отказ от страна на
ИАРА на заявлението за кандидатстване или
на даден актив извършените разходи остават
за сметка на кандидата.
Чл. 18. (1) Кандидатите, с изключение на
тези, които се явяват възложители по чл. 7
ЗОП, предоставят оферти към заявлението
за кандидатстване, които съдържат следните
реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК)
на оферента;
2. описаниe на предлагания продукт и/
или услуга, съдържащо модел, технически/
технологически характеристики и параметри
на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който
не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението
за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до
кандидата.
(2) Офертите се прилагат към заявлението
за кандидатстване в оригинал. Същите трябва да бъдат адресирани до кандидата, да са
независими и съпоставими.
Чл. 19. Не се предоставя безвъзмездна финан
сова помощ за:
1. разход за закупуване на риболовния кораб;
2. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55,
т. 5, буква „а“ от Регламент (ЕO) № 1198/2006 г.
на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейски
фонд за рибарство;
3. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
4. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
5. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции и други подобни на тях;
6. други разходи, които не са пряко свързани с дейностите по изпълнение на проекта;
7. частта от разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2
и 4, които са на стойност над 5 % от общата
стойност на допустимите разходи по проекта;
8. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
9. плащане в натура;
10. разходи, извършени преди датата на
подписване на договора по чл. 24, ал. 2, с
изключение на предвидените в чл. 17, ал. 2,
т. 2 и 4;
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11. данъци, мита и вносни такси;
12. разходи за доставки и/или услуги, за
които кандидатът не е спазил реда и условията
на ЗОП, където е приложим;
13. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
14. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 5;
15. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване, с изключение на разходите
по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4; за недопустими се
считат оферти, които не съдържат следните
реквизити: Единен идентификационен код
(ЕИК) на оферента, срок на валидност на
офертата, който не може да бъде по-кратък
от 5 месеца считано от датата на подаване
на заявлението за кандидатстване, дата на
офертата, подпис на оферента; оферентите
чуж дестранни лица следва да представят
документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не
се прилага, в случай че кандидатът се явява
възложител по чл. 7 ЗОП.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 20. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема
на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на
общодостъпно място в ИАРА и в секторите
на регионалните центрове на ИАРА.
Чл. 21. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на
извършване на проекта териториално звено
(ТЗ) на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, от законния представител
на кандидата и/или от упълномощено от него
лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.
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(3) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от законния представител на кандидата, подредени по
реда съгласно приложение № 1; в случай на
представяне на заверени от законния представител на кандидата или от упълномощено
от него лице копия на документи техните
оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализации
те, заверките и преводите на документи и
други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм.,
бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от
1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII
Народно събрание на 25 май 2000 г. – ДВ,
бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г.)
(ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието
на кандидата се извършва опис на приложените
към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на
документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги
връща на кандидата за отстраняване на липсите
и нередовностите заедно с копие от контролен
лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема
заявлението за подпомагане, при условие че
липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или
общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ.
Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със
задължението си да представи документите
най-късно в срока по чл. 22, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА
издава входящ номер и комплектът документи
се изпраща в ИАРА – София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като
таблиците, включени в него, са във формат „xls“.
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Чл. 22. (1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на
заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет,
приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените
данни и посочените факти ИАРА писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани посочените нередовности
и/или непълноти, и/или неясноти, включително чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи, както и документи
извън посочените съгласно приложение № 1,
свързани с одобрението на заявлението за
кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция или е
назначена оценяваща комисия по чл. 17, ал. 3,
т. 4, като срокът по чл. 22, ал. 1 се удължава
със срока на работата на тази комисия, който
се удостоверява с акта за нейното създаване,
и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама,
до изясняване на случая от компетентните
органи.
(4) При установяване на недопустимост
на кандидата или проекта изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които в резултат на
извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат
от Експертна комисия за осигуряване на
прозрачност (ЕКОП), която се назначава от
изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни за ИАРА
експерти, специалисти в съответната област.
Външните експерти имат право на глас в
заседанията на ЕКОП и се назначават от
изпълнителния директор на ИАРА, който от-
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правя писмени покани към специализираните
научни институти/организации, юридически
лица, неправителствени организации и др.,
които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В сл у чаите, когато са привлечени
външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП,
избраните лица се проверяват за свързаност
със съответния бенефициент и оферентите
по проектите, представени на съответната
комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление
за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ на кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 – 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване
на прозрачност изразява писмено решение
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проекта.
Чл. 23. (1) Заявлението за кандидатстване
получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по
чл. 22, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целта на мярката по
чл. 2;
3. несъответствие с условията на чл. 17,
ал. 2;
4. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 2;
5. недостатъчен бюджет по мярката;
6. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
по чл. 7, ал. 3 или надвишават максималния
размер съгласно чл. 7, ал. 2;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1 и 2;
8. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 7 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.
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Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана писмена
заповед, подлежаща на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по
реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от кандидата
лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител, или
упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на
задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и свидетелство
за съдимост на кандидата или законния му
представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, от
което да става видно, че не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако
не са реабилитирани, и не са лишавани от
правото да упражняват търговска дейност
или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не
по-рано от 1 месец преди предоставянето им,
и документ, удостоверяващ актуална банкова
сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и от кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок кандидатът губи право
на получаване на безвъзмездна финансова
помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда
на тази наредба.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 25. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
за дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото
законодателство.
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(2) Бенефициентите са пряко отговорни за
подготовката, провеждането и изпълнението
на процедури за възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно
разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а
ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(4) Заверени копия от всеки договор с
избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на
участниците се предоставят от бенефициента
на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(5) Контролът за спазването на процедурите
по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи
по ал. 5 и писмено уведомява бенефициента за
подписване на анекс към договора по чл. 23,
ал. 2. При открито нарушение, съставляващо
нарушение на разпоредбите на националното
законодателство и правото на Европейския
съюз в областта на обществените поръчки
по проекта, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно
ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС № 339 от
2010 г., и Вътрешните правила на дирекция
„Европейски фонд за рибарство“ за налагане
на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на договорите/заповедите за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(ОПРСР) за периода 2007 – 2013 г.
(7) След приключване на проверките по
ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента
за резултата и отправя покана за подписване
на анекс към договора по чл. 24, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител или
упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договор
по чл. 24, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова
помощ в зависимост от стойността на договора
за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4,
извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите,
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които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП,
при подаване на заявлението за кандидатстване
представят всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП процедура за
избор на изпълнител/и.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят
количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците,
включени в тях, са във формат „xls“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 26. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички
дейности в договора по чл. 24, ал. 2.
(2) Плащане преди изпълнение на всички дейности по договора по чл. 24, ал. 2 е
допустимо при спазване на разпоредбите на
чл. 27, 28, 29 и 30. В случаите на одобрено
авансово плащане на проект, който предвижда
възлагане на процедура по ЗОП, авансовото
плащане се извършва след подписване на
анекса по чл. 25, ал. 8.
Чл. 27. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 24, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата
на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.
Авансово плащане на проект, който предвижда
възлагане на процедура по ЗОП, може да бъде
заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на анекса по чл. 25, ал. 8.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА),
в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане или договор за поръчителство, с който
най-малко двама поръчители, всеки от които
се задължава пред кредитора ДФЗ – РА, да
отговаря за изпълнението на задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициента, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица – търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон,
и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват
търговска дейност най-малко 3 години преди
датата на подаване на заявката за авансово
плащане;
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3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по
несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие преди
подаване на заявката за авансово плащане, да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
7. 20 % от размера на приходите им от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(7) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ – РА,
изключва поетите задбалансови и условни
задължения на поръчителя, като в тях не се
включват обезпечения по кредити и по други
задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по
ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на
условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за
поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициент, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(10) Срокът на валидност на гаранцията по
ал. 5 или срокът на задължението по договора
за поръчителство по ал. 5 трябва да покрива
срока на договора за отпускане на финансова
помощ, удължен с 6 месеца.
(11) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава или договорът за поръчителство
по ал. 5 се прекратява, когато ДФЗ – РА,
установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, надхвърля
сумата на аванса.
Чл. 28. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка
за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място
на извършване на инвестицията съгласно
приложение № 3.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписване
на договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
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(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по чл. 27, ал. 4 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане ДФЗ – РА
изплаща одобрената сума или мотивирано
отказва авансовото плащане със заповед на
изпълнителния директор на ДФЗ – РА, която
се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде
отпускано само след завършване на обособена
част от инвестицията, заложена като такава
в договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията,
при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може
да бъде заявено не по-късно от шест месеца
преди изтичане на крайния срок за извършване
на инвестицията в договора по чл. 24, ал. 2.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинни или окончателно плащане бенефициентът
подава заявка за плащане в регионалната
разплащателна агенция на РА (РРА – РА) по
място на извършване на инвестицията по
проект и прилага документите съгласно заявка
за плащане (приложение № 4).
(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но
не по-късно от 15 работни дни от изтичане
на срока, посочен в договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от
бенефициента копия на документи техните
оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите по
ал. 1 в присъствието на бенефициента или
упълномощено от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен в съответствие с
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Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуж дестранни публични актове (ратифицирана със закон, приет
от XXXVIII Народно събрание на 25 май
2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30
април 2001 г.).
(6) При непредставяне или нередовност
на документите по ал. 1 РРА – РА, връща
документите на бенефициента заедно с копие
от контролен лист за извършена проверка, от
който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
Чл. 31. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
извършената инвестиция, ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи между одобрените и реално
извършените разходи по проекта, която се
съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА
уведомява писмено бенефициента, който в
срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните
нередовности, непълноти и/или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или
нови документи извън посочените съгласно
приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава
със срока за получаване на отговор по ал. 2;
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2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или
институции, както и в случаите, когато в
резултат от дейностите по ал. 1 са събрани
документи и/или информация, които създават
съмнение за нередност.
Чл. 32. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или на
цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 31, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените инвестиции;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 31, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 33. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 34. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта
започва да тече от датата на подписване на
договора по чл. 24, ал. 2 или от датата на
подписване на анекс в случаите по чл. 25,
ал. 8, когато е приложимо.
   Чл. 35. Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване
и приложенията към тях, условията на тази
наредба, както и приложимото национално
законодателство и правото на ЕС.
Чл. 36. Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, условията на тази наредба,
както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.
Чл. 37. Бенефициентът е длъжен да изпълни
проекта съобразно описанието на проекта,
съдържащо се в проектната обосновка, и с
оглед изпълнение на предвидените в него цели.
Чл. 38. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да
отговаря на всички нормативно установени
изисквания, свързани с одобрения проект.
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Чл. 39. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на
договора по чл. 24, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение
и допълнение на договора по чл. 24, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект
или до увеличение на срока за изпълнение
на проекта, надхвърлящ максималния срок,
определен в чл. 34, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на
договора по чл. 24, ал. 2, за което писмено
уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА – София, за подписване на анекс към
договора по чл. 24, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 24.
Чл. 40. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 24, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, да не прехвърля
правото на собственост и/или преотстъпва
правото на ползване върху активите, предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма,
с изключение на случаите, когато това се
изисква по закон;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се
изискват в оригинал при подаване на заявлението за кандидатстване или на заявката
за плащане;
4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок
след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно
място на риболовния кораб табела, указваща,
че инвестициите на борда на риболовния кораб
са реализирани с безвъзмездната финансова
помощ по ОПРСР и ЕФР;
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5. за проекти под 50 000 евро да прилага
една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за
изпълнение на дейности за информираност
и публичност по ОПРСР (публикувани на
интернет страницата на ОПРСР);
6. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.
Чл. 41. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 42. (1) За срока по чл. 40, ал. 1 ИАРА
осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
(2) Лицата, които участват в одобрението,
финансирането и контрола на проекта, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Чл. 43. (1) Бенефициентът е длъжен да
предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба,
на упълномощени представители на ИАРА,
Министерството на земеделието и храните,
ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната
палата на Република България, Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както
и на всеки упълномощен външен одитор,
на когото е разрешено да упражнява своето
право на контрол върху документите и договорните условия на бенефициента и неговите
подизпълнители и доставчици, свързани с
осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 40.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да
осигури както преди започване, така и в хода
на изпълнение на проверката на място целия
набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди
започването или в процеса на извършване
на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп
до местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 44. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години считано от датата
на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.
Чл. 45. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и да поддържат валидна застраховка
на имуществото – предмет на подпомагане, в
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полза на ДФЗ – РА, срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване на
заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 40, ал. 1, като са длъжни
всяка година да подновяват застрахователните
полици.
(2) Застраховка по ал. 1 се сключва при
следните условия:
1. при пълна щета на заст ра хованото
имущество в резултат на събитие, покрито
по условията на договора за застраховка,
застрахователят изплаща обезщетението на
ДФЗ – РА, до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща
на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато се изплаща на ДФЗ – РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към ДФЗ – РА.
(4) При наст ъпване на частична щета
бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 46. ДФЗ – РА, осъществява последващ
контрол върху изпълнение на разпоредбите
по чл. 45.
Чл. 47. При неспазване на условията по
чл. 40 – 45 включително получената по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова
помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и се открива
процедура по възстановяване на отпуснатата
безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 48. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е
длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и
за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската
търговско-промишлена палата.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 49. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
1. име на бенефициента и наименование
на проекта;
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2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
Чл. 50. (1) Бенефициентът е длъжен да
включи в табелите по чл. 40, т. 4 и 5 следните
елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията
от 26 март 2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕO)
№ 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.),
изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на
Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета
относно Европейския фонд за рибарство;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема
най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати
с помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен
от група мерки, които са свързани и имат
конкретни измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени
към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е публичноправна или научна и учебна организация, която кандидатства
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
7. „Бенефициент“ е юридическото лице,
което е крайният получател на безвъзмездната
финансова помощ.
8. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
9. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
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както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския
съюз, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има
или би имало ефекта на щета върху общия
бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.
11. „Икономически оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на
помощта от ЕФР, с изключение на държавата
при изпълнение на нейните правомощия на
публична власт.
12. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите
на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на
Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията
от 26 март 2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕO)
№ 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство, изменен с Регламент (ЕС)
№ 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 498/2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство.
13. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или
су ровини, проу чване или професиона лна
работа, или неплатен доброволен труд, за
които не са правени плащания, подкрепени
от фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
14. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на разходите.
15. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
16. „Общ интерес“ са дейности и услуги,
достъпни за всички заети в сектор „Рибарство“
при еднакви условия. Мерките от общ интерес
са с по-широк обхват от мерките, предприемани от частни организации, и подпомагат
постигането на целите на Общата политика
в областта на рибарството на ЕС.
17. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
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в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.
18. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с проектната обосновка;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
19. „Свързани лица“ са лицата съгласно
§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
20. „Учебни организации“ са учебни заведения, създадени по реда на Закона за народната
просвета и Закона за висшето образование,
както и центровете по чл. 18, т. 6 и 8 от Закона
за професионалното образование и обучение.
21. „Научни организации“ са юридически
лица, които извършват научни изследвания в
съответствие с действащото законодателство.
22. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, което независимо от неговия
т ърговск и или производствен характер е
създадено с цел задоволяване на обществени
интереси и за което е изпълнено някое от
следните условия:
а) повече от половината от приходите му
за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от общинските
бюджети или държавен орган;
б) повече от половината от членовете на
неговия управителен или контролен орган се
определят от държавен орган;
в) обект е на управленски контрол от страна
на държавен орган; управленски контрол е
налице, когато едно лице може по какъвто и
да е начин да упражнява доминиращо влияние
върху дейността на друго лице.
23. Под „непреодолима сила“ (форсмажор)
се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след
сключване на договора, не е могло да бъде
предвидено и не зависи от волята от страните, като: пожар, производствени аварии,
военни действия, природни бедствия – бури,
проливни дъждове, наводнения, градушки,
земетресения, заледявания, суша, свличане
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на земни маси и други природни стихии,
ембарго, правителствени забрани, стачки,
бунтове, безредици и др.
24. Под „една независима оферта“ се разбира случаят, когато при подадена една оферта
не е налице свързаност между оферента и
кандидата.
25. „Нередовност“ на документ е налице,
когато липсва някой от задължителните реквизити за съответния документ.
26. „Проекти от общ интерес“ се отнасят за
дейности и услуги, достъпни за всички заети в
сектор „Рибарство“ при еднакви условия. Мерките от общ интерес подпомагат постигането
на целите на Общата политика по рибарство
на ЕС и са с по-широк обхват от мерките,
предприемани от частни организации.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 10 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към
дейности извън риболова“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2010 г., в
сила от 1.06.2010 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по
реда на Наредба № 10 от 2010 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване
на риболовни кораби към дейности извън
риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от
общ интерес“ по Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.),
когато по проекта няма сключен договор за
безвъзмездна финансова помощ, и по реда на
тази наредба, когато по проекта е сключен
договор за безвъзмездна финансова помощ.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
и на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Светлана Боянова
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Приложение № 1
към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес

Заявление за кандидатстване
по Мярка 3.6

Европейски
фонд за
рибарство

Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правно-организационна форма

2.

ЕИК / Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

5.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

Данни за кораба (съгласно данните от регистрацията )
Единен идентификационен номер на кораба (CFR)

B G -

Име на кораба
Външна
маркировка
Тонаж
в БT
Име на
капитана

Обща дължина
в метри

Код на пристанището
на регистрация
Възраст
на кораба

B G Основни мощности
на двигателя (kW)
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6. Попълва се при упълномощаване
6.1. Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

6.2. Номер на пълномощно

7.

Седалище

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

8.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

9.

Лице за контакт( Моля посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от
посоченото в т.3 или т.5 )

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

С Т Р. 4 7
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10. Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

11. Информация за банковата сметка на кандидата
11.1. Име и адрес на банката

11.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
12.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд за рибарство по друг проект?

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

13.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми
за същия проект или за обособена част от него?
Ако “Да”, моля да посочите подробности.

Част В
14.

Кандидатствам за:

Допустими сектори и дейности

Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да
се попълнят всички допустими разходи, за които се кандидатства.
Сектор 01 – Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение

�

Сектор 02 – Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни
изследвания в областта на рибарството

�

15.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 14 сектори

1.

Закупуване на корабно оборудване и съоръжения, ремонт, подмяна на основен двигател,
ремонт или подмяна на спомагателни системи, пряко свързани с целите на мярката,
включително разходи включени в продажната цена за осъществяване на доставка,
инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването и съоръженията;

2.

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;

3.

Закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително разходите за
�
доставка, инсталиране, тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко свързани с
дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за обучение и/или изследвания;
Р

�

�
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4.

Разходи за консултански услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта,
проучвания, оценки и анализи, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на
допустимите разходи по проекта

�

5.

Разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 40, т. 4 и т.5

�

16.

Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ на стойност ______________________ лева,
съгласно приложената проектна обосновка.

17.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проектна обосновка (по образец)
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата
Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай,че Заявлението за кандидатстване се
подава от лице упълномощено от кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА.
Заповед на Ръководителя на организацията или друг еквивалентен акт за кандидатстване по
мярката
Копие от документ за юридическото учредяване на кандидата
Копие от документ, удостоверяващ ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата

� да
� да
� да � непр
� да
� да
� да

7.

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст, в случай че не е регистриран.

� да

8.

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за
кандидатстване.

� да

9.

За разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000
евро или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15
000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и
съпоставими оферти в оригинал

� да � непр

10.

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 по ЗОП в случаите по чл. 17, ал. 3, т. 1 обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска
цена.

� да � непр

11.

12.

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 по ЗОП - за разходи по чл. 17, ал. 2, т. 2 и т. 4 в
случай че са извършени преди подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатът
представя заверени копия на подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с
разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ за извършения
разход;
За кандидат, който се явява възложител по чл. 7 по ЗОП - за разходи по чл. 17, ал. 2, т.4 в
случай че са извършени преди подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатът
представя заверено копие на документите от проведената, съгласно изискванията на ЗОП
процедура за избор на изпълнител/и;

13.

За разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на
15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал

14.

Анализ на приходите и разходите по образец

15.

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 2, т. 3

� да � непр

� да � непр

� да � непр
� да
� да � непр

16.

Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.11 ал. 3 по образец

17.

Декларации от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност по
между си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно
предложение по образец

� да � непр

18.

Декларация от кандидата, че няма да генерира печалба, като резултат от реализацията на
проекта

� да � непр

19.
20.
21.
22.

Копие от документ, удостоверяващ акредитацията на кандидата
Копие от лицензията за професионално обучение на кандидата
Копие от позволително за плаване и/или Акт за националност на кораба, издавани от ИА
”Морска администрация”
Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА
”Морска администрация”

� да

� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението
за кандидатстване
1.

Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на кораба

III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1.
2.
3.
4.
5.

� да � непр

� да � непр
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Декларации

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма просрочени задължения
към ИАРА
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма просрочени задължения
към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други
програми на Европейския съюз за същата дейност
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други
държавни органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата/
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.

� да
� да
� да

� да

� да

6

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен
лице, ще доведе до неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или
безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.

� да

7

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставяне на
документ/и с невярно съдържание, неистински или подправени документ/и.

� да

8

Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване

� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата
Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата
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Инструкция

за попълване на Заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1. Името и правната форма, съгласно документа за юридическото учредяване на кандидата
2. Вписва се ЕИК по Булстат.
Попълват се данните от личната карта на лицето представляващо кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави заверено
3.
копие от личната карта на представляващия кандидата за сверяване на данните. Копието на личната
карта не се прилага към проекта
4. Попълва се длъжността на представляващия кандидата
5. Попълват се данните от позволителното за плаване на кораба
6. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
7. Попълва се адреса, съгласно документа за юридическото учредяване на кандидата
8. Попълва се адреса, съгласно документа за юридическото учредяване на кандидата
9. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт
10. Попълва се адреса за кореспонденция
11. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
III. В част Б се попълва следната информация за проектите:
12. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
13.
обособена част от него.
В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които
IV.
кандидатствате:
14. Отбележете сектора.
15. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
16. Впишете размера на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатствате, съгласно
приложената проектна обосновка.
В част В, т. 17, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи,
V.
като:
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2. Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само ,когато Заявлението за
3.
кандидатстване не се подава лично от кандидата.
4. Документът е задължителен.
5. Документът е задължителен.
6. Документът е задължителен и се предоставя като копие.
7. Документът е задължителен.
8. Документът е задължителен.
Документът е задължителен, в случай че за дадената дейност не се явява възложител по ЗОП .
9. Офертите следва да притежават реквизитите посочени в чл. 18, ал. 1 на наредбата.
Документът е задължителен, в случай че за дадената дейност не се явява възложител по ЗОП и не е
10. избрана офертата с най-ниска цена.
Документът е задължителен за разходи по чл. 17, ал. 3, т.1 и се прилага от лицата, които не са
11. възложители по ЗОП.
Документът е задължителен за разходи по чл. 17, ал. 2, т.4 и се прилага от лицата, които са
12. възложители по ЗОП.
Документът е задължителен, в случай че не се явява възложител по ЗОП. Офертите следва да
13. притежават реквизитите посочени в чл. 18, ал. 1 на наредбата.
Документът е задължителен за проекти, които генерират приходи.
14.
15. Документът е задължителен.
16. Документът е задължителен.
Документът е задължителен, в случай че не се явява възложител по ЗОП и предоставя оферти от
17. чуждестранни лица
Документът е задължителен за проекти, които не генерират приходи.
18.
19. Документът е задължителен, в случай че кандидатът подлежи на акредитация.
20. Документът е задължителен, в случай че кандидатът подлежи на лицензиране.
Документът е задължителен за кораби, извършващи стопанска дейност и кораби с дължина над 4,57
12.
м.
13. Документът е задължителен.
В част В, т. 17, ІI се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване специфични
VI.
документи, като:
1. Документът е задължителен, ако е приложимо.
В част В, т. 17, III следва да опишете документите, които сте предоставили извън списъка на
общите и специфични документи и които по Ваша преценка се отнасят до проекта.
VII.
Допълнителните документи следва да отговарят на общото изискване към предоставяните
документи за кандидатстване.
VIII. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в
IX. присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата
X. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при
XI.
подаване на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
XII.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта.
1.2.1. Кратко описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори и дейности, както и причините, предположили реализацията му. Необходимо е
да се посочи и съответствието на проекта със заложените цели на мярката. Посочете дали Вие или друг кандидат е участвал с проект по
ОПРСР за получаване на премия по мярка 1.1, по дейност 3 от сектор 02, за същия кораб.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат
и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект (регионално, национално, международно равнище) и/или място на
реализация на проекта (България и/или извън страната).
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса за
сектор "Рибарство".
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проектодоговори и др. документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор.
Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
ІІ. Структура и стойност на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта

Таблица 1
№

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

Количество

Мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо:
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*При посочена друга валута в избраните оферти, посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде
възстановен от Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д
7. В колона Ж се посочват имената/названията на фирмите, които кандидатът е предпочел да изпълнят доставките на посочените активи и услуги, освен в
случаите, когато за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 от ЗОП

2.2. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________

2.3. Видове плащания:
Желая да се възползвам от авансово плащане

� да

� не

В размер на ............................ лева

Подпис/печат на кандидата:__________________________

Дата:__________________________

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 5
Критерии за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ
Критерии

% публично финансиране

Критерии

% публично финансиране

колективен интерес

100

индивидуален интерес

60

колективни органи, иницииращи проекта

100

проектът е иницииран
от индивидуален бенефициент

60

публичен достъп до резултатите от проекта

100

резултатите от проекта остават частна собственост и под частен
контрол

60

финансово участие на колективни организации

100

л ипса на фина нсово
участие на колективни
организации

60
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Приложение № 3
към чл. 28, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Дирекция "Рибарство и аквакултури"

Приложение 3
към Чл. 28, ал. 1

Заявка за авансово плащане

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
До
Държавен фонд "Земеделие"
Дирекция "Рибарство и аквакултури"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

ЕИК №:
Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К.№:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

E-mail
Наименование на бенефициента - Община
Община:

Област:

ЕИК №:
Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail
Представител:
Име:
Фамилия:
Л. К. №:

Презиме:
издадена на:

от:

ЕГН:

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Дирекция "Рибарство и аквакултури"
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към Чл. 28, ал.

Заявка за авансово плащане
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Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:

Презиме:

Л. К.№:

Фамилия:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

дата:

Местоположение на инвестицията:
Област:

Община:

Град/село:

Адрес:

A. Общи условия:
1 Кандидатствам за авансово плащане по проект номер ................................................................., одобрен по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № .............................
2 Размерът на авансовото плащане, което заявявам за плащане по този проект, е ........................................
3

Декларирам, че не съм подал друга заявка за авансово плащане по
настоящия проект

Б. Общи документи за всички кандидати:
1 Копие от документ за самоличност на бенефициента.
2 Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на
подаване на заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

� Да
� Да

3 Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че
документите не се подават лично от бенефициента.

� Да

�Непр.

4 Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице .

� Да

�Непр.

5 Копие от решение на Общинската избирателна комисия, респ. на общинския
съвет за избор на кмет или на временно изпълняващ длъжността кмет.

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

7 Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице съдружник в гражданско дружество, не са в процедура по ликвидация,
издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му –
оригинал или заверено копие. (Представя се само от бенефициенти, за които
това условие е приложимо и за които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър).

� Да

�Непр.

8 Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му. (Представя се само от бенефициенти, за
които това условие е приложимо и за които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър).

� Да

�Непр.

6 Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице съдружник в гражданско дружество, не са в открито производство по
несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, издадено от
съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие.
(Представя се само от бенефициенти, за които това условие е приложимо и за
които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър).

В. Специфични документи:

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Дирекция "Рибарство и аквакултури"
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Приложение 3
към Чл. 28, ал. 1

Заявка за авансово плащане

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.

БРОЙ 83
� Да

�Непр.

2 Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или решение на
общинския съвет за одобряване на запис на заповед (задължително за
общини).
3 Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна
разплащателна сметка, сключен между бенефициенти общини и търговска
банка. В договора следва да бъде допълнително уговорено, че търговската
банка контролира целевото разходване на средствата от авансовото плащане
за изпълнение само на конкретния одобрен проект (за общини).

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

4 Проект на Договор за поръчителство, подписан в три екземпляра от
поръчителите, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се
задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението
по авансовото плащане на длъжника бенефициент на помощта в размер 110%
от стойността на авансовото плащане.

� Да

�Непр.

5 Удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за
поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1
месец преди предоставянето им.
6 Финансов отчет от последната приключена финансова година на
предложените за поръчители ЮЛ

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

7 Тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие на
предложените за поръчители ЮЛ.

� Да

�Непр.

8 Декларация (по образец) от предложените за поръчители лица за наличие или
липса на поети задбалансови и условни задължения гаранции, запис на
заповед, поръчителството и др.

� Да

�Непр.

С. Декларация:
1
Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

В случай че ползвателят предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи
наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай , че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде
изключен от предоставяне на безвъзмездно финансово подпомагане по ЕФР и е длъжен да върне всички
изплатени към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е
било открито нарушението и следващата финансова година по ЕФР.
Име на бенефициента

Име на старши / младши експерт от РРА-РА, приел заявката за авансово плащане

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за авансово плащане

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат
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Версия 01
Изм. 0/

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1 Бенефициентът попълва номера и датата на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2 Бенефициентът попълва подробно личните си данни, както и данните на дружеството, което представлява.
3 Бенефициентът попълва информация за банковата си сметка.
4 Бенефициентът попълва информация за местоположението на инвестицията.
5

Упълномощеното лице попълва личните си данни, както и тези за пълномощното (в случай че бенефициентът е
възпрепятстван да подаде лично заявката за авансово плащане и е упълномощил за това друго лице).

Бенефициентът попълва секция А „Общи условия” на заявката за авансово плащане:
- Бенефициентът попълва номер на проекта, както и номера на Договора за предоставяне на финансова помощ;
6
- Бенефициентът попълва размера на авансовото плащане, което заявява по този проект;
- Бенефициентът отбелязва, че декларира обстоятелствата в точка 3 на секция „Общи условия”.
Бенефициентът попълва секция Б „Общи документи за всички ползватели” на заявката за авансово плащане, като
7 отбелязва срещу всеки документ „да”, в случай че го е представил или „непр.”, в случай че съответния документ е
неприложим.
8

Бенефициентът (а не упълномощеното лице, ако има такова) изписва саморъчно имената си, подписва заявката за
авансово плащане и поставя дата.
Документите, представени със заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните изисквания:

1

Да са в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне на заверени
от бенефициента копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;

2 Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
Да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, се представя превод на
български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
3 книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
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Приложение № 4
към чл. 30, ал. 1
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Дирекция „Рибарство и аквакултури”

Приложение 4
чл.30, ал.1

Заявка за плащане
Мярка 3.6

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.6 Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова
До
Държавен фонд "Земеделие"
Дирекция "Рибарство и аквакултури"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Междинно �

Окончателно �
авансово плащане �

Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/

Печат:
Попълва се от бенефициента

Наименование на бенефициента (по регистрация)

ЕИК №

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента
Име на законния представител на бенефициента
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта/паспорт №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон

факс

E-mail
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:

Презиме:

Лична карта №:

издадена на:

Пълномощно №:

/ дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:

Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Дирекция „Рибарство и аквакултури”
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Приложение 4
чл.30, ал.1

Заявка за плащане
Мярка 3.6
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Местоположение на инвестицията:
град/село

община

област

Адрес:
Извършените от мен разходи, за които заявявам за финансово подпомагане,
са в размер на: ___________ лева.
Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________ лева.
Описание на инвестицията:

МЯРКА 3.6 Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Допустими сектори:

Сектор 01: Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение

� Да

Сектор 02: Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството

� Да

Допустими разходи:
1. закупуване на корабно оборудване и съоръжения, ремонт, подмяна на основен двигател, ремонт или подмяна на
спомагателни системи, пряко свързани с целите на мярката, включително разходи включени в продажната цена за
осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването и съоръженията.
2. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
3. закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително разходите за доставка, инсталирането,
тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко свързани с дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба
за обучение и/или изследвания.
4. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, проучвания, оценки и анализи,
които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
5. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта.

� Да
� Да
� Да
� Да
� Да

A. Общи документи:

1 Копие от документ за самоличност на бенефициента.

� Да

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка
2 за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
3 бенефициента.

� Да

� Непр.

4 Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му - оригинал или заверено копие. (Представя се само от
5 бенефициенти, за които това условие е приложимо и за които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър).

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е обявен в процедура по
несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или
6 заверено копие. (Представя се само от бенефициенти, за които това условие е приложимо и
за които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър).
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от
7 съответната Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в
рамките на месеца, предхождащ датата на кандидастване.

� Да

8

Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс
към датата на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството.

� Да

9

Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на
бенефициента, доказващо заприходяването на подпомаганите активи.

� Да
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10

Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на
заявката за плащане съгласно Закона за счетоводството.

� Да

11

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е
регистрирано по ЗДДС или декларация (по образец) в случай, че не е регистрирано.

� Да

12

Документ удостоверяващ заличаването на кораба от Регистъра на риболовните кораби на
ИАРА.

� Да

13 Документ за собственост или дарение на риболовния кораб.

� Да

� Непр.

14 Документ за акредитация на учебна и научна организация.

� Да

� Непр.

15 Лиценз за осъществяване на професионално обучение на научна и учебна организация.

� Да

� Непр.

16 Окончателен договор за доставка или услуга.

� Да

17

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки
обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите параметри.

� Да

18 Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

Платежен документ (платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който доказва
19 плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
страна на бенефициента, съгласно Наредба № 27 Чл. 3 ал. 1 на БНБ.

� Да

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията покриваща
20 рисковете, описани в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на Разплащателна агенция, валидна за срок от 12 месеца.

� Да

21

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на плащането
за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

� Да

22

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
плащания.

� Да

23 Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.
24

Декларация от доставчици, че предметът на инвестиция (за оборудване) не са втора
употреба.

25

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата
инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).

� Непр.

� Да
Да

� Непр.

� Да

Б. Специфични документи:
Закупуване и инсталиране нa корабно оборудване и ремонт, подмяна на основен
двигател, ремонт или подмяна на спомагателни системи, включително разходи,
включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и
въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17,
1 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.), в случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.
2

Документ за техническите характеристики на основния/те двигател/и – при подмяна на
двигател/и

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта
Копие от патент издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от
бенефициента.
Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
2 датата на подписване на договора с описани финансови условия на договора или друг
документ, удостоверяващ закупуването на патент от бенефициента.
1

Закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително
разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко
свързани с дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за обучение и/или
изследвания.
1 Протокол за тестване и въвеждане в експлоатация.

� Да

� Да
� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да
� Да

� Да

� Да

Г. Декларации:

1 Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.
Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ
2
"Земеделие".

� Непр.

� Да
� Да

� Непр.
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Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
3 кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми,
описание на проекта и всяко предоставяне на финансова помощ.

� Да

4 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово подпомагане по
5 мярката.

� Да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с
6 настоящата Заявка за плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка, съфинансирана от ЕС.

� Да

В случай че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна
отговорност съгласно разпоредбите на действащото национално законодателство.
В случай че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен
от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента
средства. Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и
следващата финансова година по ЕФР.

Име на бенефициента

подпис и печат

Име на младши / старши експерт от РРА-РА, приел Заявката за плащане

подпис и печат

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил Заявката за плащане

подпис и печат

0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв

6

7

Име, подпис, дата

Мл. експерт/старши експерт РРА-РА

Име, подпис, дата, печат

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

0,00 лв

0,00 лв

Обща сума на разходите

Обща сума на разходите по проекта

0,00 лв

8

No на фактурата

№ на зявката:

9

Дата на фактурата

Окончателно �

10

полица

No на застрахователната

Междинно �

Приложение 4
към чл.30, ал.1

ДЪРЖАВЕН

Предварителни разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, проучвания, оценки и
анализи, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата
равностойност на 15 000 евро;

0,00 лв

0,00 лв

5

Обща сума на извършените разходи

0,00 лв

7

4

6

Обща сума без ДДС

0,00 лв

5

Цена за актив без ДДС

3

4

ед.

ество

2

3

Мерни

Колич

Вид на плащането:

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Таблица за разходите
Мярка 3.6

1

Вид на инвестицията

№

№ на проекта от ИАРА:

Таблица за разходите
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Приложение № 5
към чл. 45, ал. 1
Застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или чешми или авария на водопроводни или отоплителни инсталации.
6. Свличане на земни маси.
7. Земетресения.
8. Наводнения от природни бедствия.
9. Кражби от всякакъв тип.
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
9755

С Т Р. 6 4
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-166
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Св. Климент
Охридски“ – Кюстендил, чрез бюджета на Община Кюстендил, подписан от министъра на
земеделието и храните и от кмета на община Кюстендил, писмо с изх. № 08-00-1280 от 20.09.2012 г.
от министъра на финансите за извършване на
корекции по бюджетите на Министерството на
земеделието и храните и на Община Кюстендил
за 2012 г., и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, считано от 1.09.2012 г. определям Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил,
със статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9916

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-167
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство – с. Ситово,
чрез бюджета на Община Ситово, подписан от
министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Ситово, писмо с изх. № 08-00-1284
от 20.09.2012 г. от министъра на финансите за
извършване на корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и храните и на Община
Ситово за 2012 г., и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, считано от
1.08.2012 г. определям Професионална гимназия
по селско стопанство – с. Ситово, община Ситово, област Силистра, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9917

Министър:
С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2537
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 134 ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) „Златни
пясъци“ е селищно образувание от национално
значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г.
на Министерския съвет на Република България),
писмо на директора на дирекция „АГУП“ при
Община Варна с изх. № ЗАО-11140 от 6.01.2012 г.
(наш вх. № АУ-14-2 от 9.01.2012 г.), във връзка
със заявление от „Ларсен“ – ООД, с управител
Любомир Димов Георгиев, собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-250, намиращ
се в кв. 40 по плана на КК „Златни пясъци“,
съгласно Договор за продажба на снекбар „Оазис – Гладиола“, обособена част от „Златни
пясъци“ – АД, Варна, от 1.09.1999 г., писмо изх.
№ АУ-15-53 от 28.12.2010 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за
регулация и застрояване на основание чл. 135,
ал. 1 и 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ,
писмо-становище изх. № ЕО-86 от 6.03.2012 г.
на Министерството на околната среда и водите,
съгласувано и одобрено от дирекция „Инженерна
инфраструктура и благоустрояване“ становище
по част „Паркоустрояване“ относно наличието
на картотекирана растителност, съобщаване на
изработения проект на основание чл. 128, ал. 3 и
5 ЗУТ на заинтересованите лица, Решение по т. 1
от протокол № 29 от 14.06.2011 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията,
Решение 127-15 (т. 5) по протокол № 3 от 14 и
15.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
решения по т. 1 от протокол № УТ-01-02-16 от
17.05.2012 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-495
от 1.03.2012 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване за УПИ VІІ-250 в
кв. 40 по плана на КК „Златни пясъци“, община
Варна, с отреждане – „За озеленяване и курортно строителство“, със следните показатели на
застрояване в устройствена зона „Ок“: плътност
на застрояване – 8 %, Кинт. – 0,7, мин. озеленена
площ – 90 %, кота корниз – до 15 м (5 етажа),
попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
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съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна
част от тази заповед, с нанесени служебни корекции в съответствие с приетите решения по
т. 1 от протокол № УТ-01-02-16 от 17.05.2012 г. на
НЕСУТРП при МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред А дминистративния съд – София-град, в
30-дневен срок от обнародването є чрез МРРБ.
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За министър:
Д. Симидчиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 307
от 10 октомври 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лисичи дол“,
разположена в землищата на с. Градец и с. Медвен, община Котел, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства, § 105, ал. 2 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 7 от протокол № 36 от заседанието
на Министерския съвет на 26.09.2012 г. разрешавам
на ЕТ „Здравка – Здравка Иванова“, титуляр на
разрешението, вписан в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 119553208,
със седалище и адрес на управление с. Градец
8990, община Котел, област Сливен, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Лисичи дол“, разположена в землищата на с.
Градец и с. Медвен, община Котел, област Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,530 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
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Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Лисичи дол“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4675856

9509130

2.

4675975

9509078

3.

4676080

9509448

4.

4676615

9509637

5.

4676795

9509753

6.

4677100

9509855

7.

4677315

9509900

8.

4677390

9509800

9.

4677560

9509850

10.

4677500

9510000

11.

4677220

9510155

12.

4676685

9509990

13.

4676710

9509825

14.

4675772

9509760

15.
9838

4675800

9509330

РАЗРЕШЕНИЕ № 308
от 10 октомври 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Петров дол“,
разположена в землището на с. Петров дол, община Провадия, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 13 от протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 26.09.2012 г. разрешавам на
„ЗСК – Девня“ – АД, Варна, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 103148230,
със седалище и адрес на управление Варна 9027,
Западна промишлена зона, ул. Уста Кольо Фичето 62, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Петров дол“, разположена в
землището на с. Петров дол, община Провадия,
област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,115 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Петров дол“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4692550

9602898

2.

4692574

9602992

3.

4692372

9603218

4.

4692356

9603214

5.

4692278

9603028

6.

4692222

9602989

7.

4692159

9603003

8.

4692140

9602982

9.

4692001

9602956

10.

4691830

9602877

11.

4691820

9602823

12.

4691947

9602822

13.

4692012

9602854

14.

4692181

9602863

15.

4692260

9602857

16.
9839

4692412

9602868

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1092
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 33 от заседание, проведено на 11.09.2012 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1
и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, изискванията на стандарт БДС
EN 14682 „Текстил. Безопасност на облекло за
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деца. Връзки и шнурове на облекло за деца.
Изисквания“ – т. 3.2.3 – „Раменни презрамки
са допустими при условие, че са конструирани
от материал с непрекъсната дължина или шнур,
прикрепен към предната и задната част на облеклото“ (за деца до 7 г.), т.3.1.1 – „Свободните
краища на връзките, функционалните шнурове
и коланите за връзване или поясите не трябва
да имат триизмерни допълнителни апликация
или възел и трябва да бъдат осигурени срещу
разнищване, например чрез гореща спойка или
с прикрепено тяло“, и предвид, че предлаганият
на пазара детски гащеризон, търговска марка
bdHILALIM, на лицевата страна има щампи на
пеперуди и надпис: it`s party time, в различни
цветове, с раменни презрамки с прекъсната
дължина, ръст: 110, 116, 122 и 128, има пришит
текстилен етикет, с посочена марка: bdHILALIM,
и надписи: girls club, 100 % cotton, made in Turkey,
липсват етикети на български език, предлага
се за продажба без опаковка, не отговаря на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682 поради това, че има наличие на раменни
презрамки (функционални шнурове) със свободни краища, предназначени за завързване на
раменете, и съществува потенциален риск за
малки деца от нараняване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
гащеризон, търговска марка bdHILALIM, на лицевата страна има щампи на пеперуди и надпис:
it`s party time, в различни цветове, с раменни
презрамки с прекъсната дължина, ръст: 110, 116,
122 и 128, има пришит текстилен етикет, с посочена марка: bdHILALIM, и надписи: girls club,
100 % cotton, made in Turkey, като стока, опасна
за здравето и безопасността на потребителите
(малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
9887
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3278-П
oт 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 8, ал. 4, чл.
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 2
и глава пета, раздел II от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 5, т. 5, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и в съответствие с протоколни решения № 2019
от 4.10.2012 г., № 2020 от 4.10.2012 г. и № 2048 от
23.10.2012 г. на Изпълнителния съвет на АПСК
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез неприсъствен
публичен търг на следните пакети дялове при
начални тръжни цени за един дял, както следва:
1.1. 8 дяла, представляващи 0,15 % от капитала на „Техноресурс“ – ООД, Горна Оряховица,
собственост на държавата – 186 лв.;
1.2. 925 дяла, представляващи 100 % от капитала на „АТУР“ – ЕООД, Смолян, собственост на
„Държавна консолидационна компания“ – ЕАД,
София – 4 лв.;
1.3. 28 741 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „Ира – Комерсиал“ – ЕООД, Бургас, собственост на „Държавна консолидационна
компания“ – ЕАД, София – 4,21 лв.
2. Минималните пазарни партиди са равни на
целия брой дялове от капитала на дружествата,
посочени в т. 1, предложени за продажба чрез
неприсъствен публичен търг.
3. Неприсъственият публичен търг за продажба
на пакетите дялове, посочени в т. 1, да се проведе
в сградата на „Българска фондова борса – София“ – АД, на която е възложено техническото
изпълнение на неприсъствените публични търгове – София, ул. Три уши 10, при условията на
Правилника за работа на „Българска фондова
борса – София“ – А Д, София, и приложение
№ 8 към правилника – „Правила за техническо
изпълнение на неприсъствени публични търгове“.
4. Информационните меморандуми на дружествата, посочени в т. 1, включващи и проект
на договор за продажба на дялове и приложение
№ 8 към правилника – „Правила за техническо
изпълнение на неприсъствени публични търгове“,
могат да бъдат разглеждани в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Аксаков 29, от 9 ч. до 17 ч.
всеки работен ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до крайната
дата на провеждане на неприсъствения публичен
търг. В срока по предходното изречение лицата,
които желаят, могат да получат екземпляр от
информационните меморандуми на дружеството
по т. 1.1 след заплащане в касата на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол на
сума в размер 100 лв. (с ДДС), а за дружествата
по т. 1.2 и 1.3 – на сума в размер 1000 лв. (с ДДС)
за всеки от тях.
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5. Началната дата за провеждане на неприсъствения публичен търг за продажба на пакетите
дялове, посочени в т. 1, е 6-ият работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Крайната дата за провеждане на неприсъствения публичен търг за продажба на пакетите
дялове, посочени в т. 1, е 16-ият работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 153
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 123 от 27.06.2012 г.
Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
обект: „Магазин за ел. уреди със застроена площ
160 м 2“, ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж,
намиращ се в кв. 103, парцел VIII, пл. № 1791 по
плана на гр. Айтос, ул. Станционна 49, притежаващ АОС № 82 от 22.09.1997 г., чрез провеждане
на публичен търг.
2. Определя приватизационната цена в размер
150 000 лв. за начална тръжна цена.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-вия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, а ако този ден
е неприсъствен – на първия следващ работен ден,
в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 3,
от 10 ч. за продажбата на общински нежилищен
имот за обекта по т. 1.
4. Определя стъпка на наддаване – 2 % от
началната тръжна цена.
5. Депозитът за у частие е парична вноска – 10 % от началната тръжна цена, и се превежда до последния работен ден, предхождащ търга,
по банкова сметка: BG 07 BUIN 78553380820030
в ТБ „Алианц България“ – АД, клон Бургас.
6. Тръжната документация на цена 50 лв. без
ДДС, внесени в касата на общината, се получава
в Центъра за услуги и информация на гражданите
на общината до два работни дни преди датата
на търга.
7. Подаването на документи за участие се
извършва до последния работен ден, предхождащ
търга, в Центъра за услуги и информация на
гражданите на общината.
8. Начин на плащане – достигнатата при търга
цена се заплаща в законовия срок първоначално
50 %, а останалите 50 % се изплащат по план в
срок три месеца от датата на сключване на договора по банкова сметка на Община Айтос: № BG
94 BUIN 78553280820000, BIC код на ТБ „Алианц
България“ – АД, клон Бургас – BUINBGSF.
9. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга, неразделна част от решението.
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10. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 10 ч. до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна заявка
и представен платежен документ за закупена
тръжна документация.
11. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Закона за приватизация
и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите и да сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.

9772

Председател:
Р. Хасан

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 231
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 31 и 32 ЗПСК, чл. 5,
6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 169 от 28.06.2012 г. Общинският
съвет – гр. Балчик, реши:
I. Приема и одобрява изготвена от оценителите експертна оценка, неразделна част от това
решение, с предмет „Оценка на акциите, собственост на Община Балчик в „Албена“ – АД“,
в съответствие с изготвения доклад, определящ
справедлива пазарна оценка на една акция от
пакета акции на Община Балчик в „Албена“ – АД,
в размер 44,40 лв. (общо за целия пакет акции
13 522 908 лв.).
II. Да се организира и проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на 304 570 безналични акции, собственост на Община Балчик в
„Албена“ – АД, обособени в три пакета:
първи пакет 100 000 акции;
втори пакет 100 000 акции;
трети пакет 104 570 акции,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена при цена на акция
44,40 лв.:
за първи пакет 100 000 акции – 4 440 000 лв.;
за втори пакет 100 000 акции – 4 440 000 лв.;
за трети пакет 104 570 акции – 4 642 908 лв.
2. Стъпка на наддаване – в размер 100 000 лв.
3. Размер на депозита по пакети:
за първи пакет – 100 000 акции – 50 000 лв.;
за втори пакет – 100 000 акции – 50 000 лв.;
за трети пакет – 104 570 акции – 50 000 лв.
4. Краен срок за внасяне на определения
депозит – до 16 ч. на последния работен ден,
предхождащ датата на провеждане на търга, по
сметка на Община Балчик.
5. Стойността на тръжната документация е
50 лв. и се закупува от касата на Община Балчик
(Балчик, пл. 21-ви септември 6) до 16 ч. на 11ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
6. Предложението за участие се подава в
Информационния център на общинска администрация – Балчик (Балчик, пл. 21-ви септември
6) в срок до 16 ч. на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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7. Търгът ще се проведе в залата на общинския
съвет (Балчик, пл. 21-ви септември 6) от 10 ч. на
следващия работен ден след изтичане на срока
за подаване на предложения за участие.
8. Определя състава на комисията за провеждане на търга от служители в общинската
администрация – Балчик.
III. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга, неразделна част от това
решение.
I V. Упълномощава к мета на общината с
последваща заповед да определи в съответствие
с решението конкретните дати по т. 4, 5, 6, 7 и
съответстващите им в утвърдената тръжна документация.
V. Възлага на назначената комисия да определи спечелилите търга участници. Разходите по
прехвърлянето и регистрацията на сделката в
Централния депозитар са за сметка на купувача.
VI. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга, да издаде заповед за
спечелилите търга участници и да сключи приватизационен договор за продажба в съответствие с
одобрената тръжна документация и резултатите от
проведения търг, както и да освободи депозитите
на неспечелилите участници в търга.
Председател:
В. Лучиянов

9840

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-12-7706-313
от 19 октомври 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
ПЗРЗСПЗЗ, който е изложен в кв. Галата, дирекция „Устройство на територията“ при район
„Аспарухово“, община Варна, в сградата на ул.
Кап. І ранг Г. Купов 37.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9861

Областен управител:
Д. Симеонов

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № Г-117
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 130,
ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 и при условията на чл. 16
ЗУТ, решение по т. 28 в протокол № 46 от 4.09.2012 г.
на ЕСУТ при Община Варна, Заповед № 062 от
26.03.2012 г. на главния архитект на Община Варна,
Заповед № 3991 от 11.11.2011 г. на кмета на Община
Варна и след като взех предвид административна преписка по заявление вх. № АУ043295Вл от
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17.07.2012 г. и вх. № УТ-06-37 от 18.07.2011 г. и
№ УТ-06-4 от 16.01.2012 г., одобрявам подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII – тр.п.; IX-545,
677; Х-508, 509, 901 в кв. 14; УПИ ХХ-1739; ХХI839; ХХII-545, 677; ХХIII-427*; ХХІV-856; ХХV530; ХХVI-430*; ХХVII-401*, 430* в кв. 15; УПИ
ХLI-510, 512, 513, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525,
529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
543, 544, 546, 678, 930; ХLII-429* – „За техническа
и социална инфраструктура“; ХLIII – „За техническа и социална инфраструктура и тр.п.“ в кв.
16 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Неразделна част
към тази заповед е графична част на ПУП – ПРЗ,
представляваща приложение № 1.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
За кмет:
Д. Николов

9751

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 111
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Видин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план за регулация и план за застрояване (ПУП
ПР и ПУП ПЗ), както следва:
– ПУП ПР за урегулиране на ПИ 006027,
местност Край село, в землището на с. Капитановци в УПИ І 6.27 „За жилищно строителство“;
– ПУП ПЗ на имот № 006027, урегулиран в
УПИ І 6.27 „За жилищно строителство“ с указване начин на застрояване и параметрите за
съответната територия.

9932

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 549
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените ел. и В и К схеми за ПИ
064091 по картата за възстановената собственост
(КВС) в местността Тарла Топрак, землище на
с. Ведраре, община Карлово.
С ПРЗ се предвижда за ПИ № 064091 да
се образува урегулиран поземлен имот (УПИ)
064091 – машинна промишленост в местността
Тарла Топрак, землище на с. Ведраре, и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена
зона Пп – предимно производствена.
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

9862

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 551
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените В и К и ел. схеми за захранване на ПИ 342016, във връзка с промяна
предназначението земеделска земя по картата
на възстановената собственост в местността Над
кърче, землище с. Васил Левски.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ), предвижда
за ПИ 015046 да се образува УПИ 015046 – животновъдна ферма, в местността Над кърче, с.
Васил Левски, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп – предимно
производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

9727

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 552
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (трасе на електрически
кабел НН) за захранване на обект: „Кравеферма
за 100 бр. крави, офис и магазин“ в ПИ 024302
по КВС в местността Чукурлан, землище с.
Васил Левски.
Подробният устройствен план (ПУП) – парцеларен план, предвижда трасето на електрически
кабел НН за захранване на обект: „Кравеферма за
100 бр. крави, офис и магазин“ в поземлен имот
(ПИ) 024302, да премине през ПИ 000746 – полски път – публична общинска собственост, ПИ
000448 – пасище – мера – публична общинска
с о б с т вено с т, П И 0 0 0 942 – к а на л – д ърж а вна час т на с о б с т вено с т, П И 0 0 0226 – пасище – мера – частна общинска собственост, ПИ
000754 – полски път – публична общинска собственост, ПИ 000545 – дере – публична общинска
собственост, ПИ 041078 – полски път – публична
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общинска собственост, ПИ 000432 – дере – публична общинска собственост, и ПИ 000434 – пасище – мера – частна общинска собственост, в
местността Чукурлан по КВС, землище с. Васил
Левски.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

9728

Председател:
Ст. Карагенски
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собственост, и ПИ с ид. 36498.703.9606 – публична
общинска собственост, м. Беш бунар, землище
гр. Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

9730

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕШЕНИЕ № 553
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура (трасе за кабелно
захранване на табло) в местността Бахча дере,
землище гр. Карлово.
Подробният устройствен план предвижда
трасето за кабелно захранване да мине от УПИ
І – бензиностанция в кв. 15б (с ид. 504.3168 по
КККР), през поземлени имоти с ид. 504.9538 и
ПИ 504.9537 – публична държавна собственост,
за захранване на ПИ с ид. 340.738.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

9729
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Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 554
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (водопровод) за захранване
на поземлени имоти с идентификатори, както
следва: ПИ с ид. 36498.11.33, ПИ с ид. 36498.11.35,
ПИ с ид. 36498.11.36, ПИ с ид. 36498.11.37, ПИ
с ид. 36498.11.39, ПИ с ид. 36498.11.40, ПИ с ид.
36498.11.41, ПИ с ид. 36498.11.42, ПИ с ид. 36498.11.43,
ПИ с ид. 36498.11.44, ПИ с ид. 36498.11.45, ПИ
с ид. 36498.11.46, ПИ с ид. 36498.11.47, ПИ с
ид. 36498.11.48, ПИ с ид. 36498.703.49, ПИ с ид.
36498.703.54 и ПИ с ид. 36498.703.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),
местност Беш бунар, землище гр. Карлово.
Подробният устройствен план (ПУП) – парцеларен план, предвижда трасето на водопровода да мине през ПИ с ид. 36498.11.1 – пасище,
мера – публична общинска собственост, и ПИ с
ид. 36498.11.5 – път ІV клас – публична общинска
собственост, ПИ с ид. 36498.11.46 – частна собственост, ПИ с ид. 36498.703.9604 – публична общинска

РЕШЕНИЕ № 163
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 21,
ал. 7 и § 8, ал. 2, т. 1 ЗУТ и Решение № 49 от
29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Костенец,
чл. 35, ал. 4, т. 2 ЗОС и чл. 35, ал. 2 от Наредбата
относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският
свет – гр. Коостенец, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – план
за регулация (ПР) на УПИ (п-л) ХIV-10 и УПИ
(п-л) ХV-11 в кв. 3 по плана на с. Костенец, като
частта от улица-тупик между о.т. 3в – 3г се включи
в новообразувания УПИ.
Дава съгласие да се продаде следният недвижим имот – общинска собственост: придаваема
част откъм улица с площ 127 кв. м, придаващи
се към имоти пл. № 10 и № 11, за образуване на
УПИ (п-л) XXVIII-10, 11 в кв. 3 по плана на с.
Костенец, урегулиран с площ 1188 кв. м.
Общинският съвет определя продажната цена
въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.
Възлага на кмета на община Костенец да
сключи договор за покупко-продажба на описания
недвижим имот.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9815

Председател:
Й. Здравков

РЕШЕНИЕ № 164
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Костенец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот № 548012
в землището на с. Костенец, местност Църквище,
ЕКАТТЕ 38916, община Костенец, Софийска област,
с което се създава устройствена зона от разновидност „Жм“ – жилищно застрояване, на основание
чл. 12, ал. 2, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с чл. 46,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 68
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от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.), Решение № К-10 от
29.11.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ
при Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска
област, становище на РИОСВ при МОСВ с изх.
№ 94-00-4394 от 23.08.2011 г., здравно заключение
на РЗИ – Софийска област, при МЗ с изх. № 195
от 30.05.2011 г., съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, с изх. № 215 от 29.03.2011 г., съгласуване на „В и К“ – ЕООД – подрайон Костенец,
удостоверение за поливност № У-796 от 17.10.2011 г.
на „Напоителни системи“ – ЕАД – клон София,
акт № КЗ-190 от 28.10.2011 г. за категоризиране на
земеделските земи при промяна на тяхното предназначение от 25.11.2011 г. на Областна дирекция
„Земеделие“ – Софийска област, при Министерството на земеделието и храните.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9816

Председател:
Й. Здравков

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 67
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мад жарово, одобрява подробен устройствен
план – ПУП – ПЗ (план за застояване) на ПИ
000035 в землището на с. Сеноклас, община Маджарово, в местността Турското гробе.

9744

Председател:
Е. Юсуф

РЕШЕНИЕ № 68
от 27 септември 2012 г.
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Маджарово, съгласува и одобрява
подробен устройствен план – ПУП – парцеларен
план за изграждане на подземен водопровод за
поливно водоснабдяване на ПИ 010005, ПИ 010007,
ПИ 011045, ПИ 011046, ПИ 010046, ПИ 010047 в
землище на с. Горно поле, община Маджарово,
и инвестиционен проект за обект: „Изграждане
на хидромелиоративно съоръжение – система
за капково напояване“, подобект „Устройствена
схема на външен водопровод (специализирана
ВиК схема)“.

9745

Председател:
Е. Юсуф

ОБЩИНА ОМУРТАГ
ЗАПОВЕД № 644
от 15 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15 ППЗНП, чл. 12, ал. 1 във
връзка с приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 от
Наредба № 3 от 2008 г. на МОН за нормите на
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преподавателската работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета, чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ, Решение № 116 по протокол № 16 от
31.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Омуртаг,
и Решение № 143 по протокол № 18 от 9.10.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Омуртаг, нареждам:
І. Закривам считано от датата на обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“ полудневните
детски градини в селата Великденче, Горно Новково, Горско село, Змейно, Петрино, Угледно и
целодневните детски градини в селата Величка,
Висок, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно
Козарево, Долна Хубавка, Долно Новково, Кестеняво, Красноселци, Панайот Хитово, Птичево,
Първан, Станец и Чернокапци.
ІІ. Преобразувам чрез сливане следните общински детски градини:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
„Радост“, с. Звездица, Целодневна детска градина
„Надежда“, с. Врани кон, и Целодневна детска
градина „Радост“, с. Зелена морава, чрез сливане
в една Целодневна детска градина „Първи юни“
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ при следните условия:
1.1. Задължителната документация на ЦДГ
„Радост“, с. Звездица, ЦДГ „Надежда“, с. Врани
кон, и ЦДГ „Радост“, с. Зелена морава, наличният инвентар и сградният фонд се приемат за
управление и стопанисване от ЦДГ „Първи юни“.
1.2. Числеността на персонала на ЦДГ „Първи
юни“ да се определи съгласно разпоредбите на
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. на МОН
за нормите на преподавателската работа и реда
за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета.
1.3. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 и
чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
1.4. Новата ЦДГ „Първи юни“ да бъде с административен адрес: с. Врани кон, ул. Стара
планина 19.
2. Преобразувам Целодневна детска градина
„Лято“, с. Беломорци, и Целодневна детска градина „Мечо Пух“, с. Камбурово, чрез сливане в
една Целодневна детска градина „Космонавт“
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ при следните условия:
2.1. Задължителната документация на ЦДГ
„Лято“, с. Беломорци, и ЦДГ „Мечо Пух“, с. Камбурово, наличният инвентар и сградният фонд се
приемат за управление и стопанисване от ЦДГ
„Космонавт“.
2.2. Числеността на персонала на ЦДГ „Космонавт“ да се определи съгласно разпоредбите на
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. на МОН
за нормите на преподавателската работа и реда
за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета.
2.3. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 и
чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2.4. Новата ЦДГ „Космонавт“ да бъде с административен адрес: с. Камбурово, ул. Палатица 7.
3. Преобразувам Целодневна детска градина
„Лилия“, с. Плъстина, и Целодневна детска градина „Снежанка“, с. Обител, чрез сливане в една
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Целодневна детска градина „Щастливо детство“
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ при следните условия:
3.1. Задължителната документация на ЦДГ
„Лилия“, с. Плъстина, и ЦДГ „Снежанка“, с. Обител, наличният инвентар и сградният фонд се
приемат за управление и стопанисване от ЦДГ
„Щастливо детство“.
3.2. Числеността на персонала на ЦДГ „Щастливо детство“ да се определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. на
МОН за нормите на преподавателската работа и
реда за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета.
3.3. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 и
чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3.4. Новата ЦДГ „Щастливо детство“ да бъде
с административен адрес: с. Обител, ул. Георги
Димитров 7.
ІІІ. Закривам считано от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ филиал – с. Веселец, към ЦДГ „Надежда“, с. Врани
кон, при следните условия:
1. Сградният фонд на закрития филиал в
с. Веселец да се предостави на кметското наместничество – с. Веселец. Наличният инвентар
и задължителната учебна документация да се
прехвърлят за стопанисване и управление на
ЦДГ „Първи юни“.
2. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.

9724

Кмет:
Н. Шабан

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 228
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Да започне процедура по продажба на общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ
терен с площ 1737 кв.м, заедно с построените
в него ресторант, мокри и сервизни помещения
със ЗП 184 кв.м, намиращ се в УПИ І, кв. 33 по
плана на с. Долно Сахране, одобрен със Заповед
№ 150 от 16.03.1965 г., при граници и съседи:
улица с о.т. 102-100, паркинг, улица с о.т. 101-102,
парк, и съставен АОС № 660 от 20.04.2004 г. чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
при следните условия:
1. Определя минимална тръжна цена в размер
50 800 лв. без ДДС. Стъпка за наддаване – в размер 5 % от началната тръжна цена, или 2540 лв.
2. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
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процесуално представителство правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
3. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
– обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
– изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
– основанията за допускане и недопускане
до участие в търга;
– разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
– проект на договор за продажба на обекта
на търга;
– информационен меморандум;
– други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
4. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня, намираща се в
гр. Павел баня, ул. Освобождание 15, стая № 6,
ет. 2 – Служба „Общинска собственост“, в срок
до 20 календарни дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Конкурсната
документация е с цена 150 лв. без ДДС, която
се заплаща в касата на Община Павел баня,
намираща се в сградата на общината, или по
банкова сметка: BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10,
BIC UNCRBGSF, код 44 70 00 при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък, до изтичане
на срока за подаване на документите за участие.
При закупуването на документацията следва да
бъдат представени следните документи:
А) Юридическите лица и едноличните търговци представят:
а) док у мент – удостоверение за акт уално
правно състояние – оригинал или заверено копие,
издадено до 15 дни преди датата на търга;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от документа за
съдебна регистрация).
Б) Физическите лица извън тези по буква
„А“, представят:
а) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация.
В) При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
5. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация, както следва:
А) До участие в търга се допускат български
физически/ юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карта или
удостоверение за актуално състояние).
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Б) Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
В) Кандидатите – физическ и/юридическ и
лица, да нямат задължения към НАП и Община
Павел баня (доказва се с удостоверение, издадено
до 15 дни преди датата на търга).
6. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на търга в срок до 30-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
7. Депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по банкова сметка: BG 56 UNCR 9660 3300 3003
18, BIC UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък. Краен срок за внасяне на
депозита – до изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в търга.
8. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
9. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 16 ч. на последния работен ден
преди датата на провеждането на търга.
10. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая № 8, на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ от 14 ч.
11. Определя тръжна комисия по реда на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и
резервни членове към нея.
12. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга. След приключване
на процедурата да внесе предложение в Общинския съвет – гр. Павел баня, за определяне на
спечелилия търга участник.
13. Упълномощава кмета на общината да
подпише от името на органа по приватизация
договор за приватизационна продажба със спечелилия търга участник.

9899

Председател:
Н. Кавръкова

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 199
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 6 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9,
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 8, ал. 9 ЗОС Общинският съвет – гр.
Павликени, реши да се извърши приватизация
чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:
Обект на търга – обособена част (северна)
с площ 108,08 кв. м от търговско помещение
(бивш кафе-клуб) и съответните проценти идеални части от отстъпено право на строеж върху
земята, намиращо се в кв. 143, УПИ I по ПУП
на гр. Павликени, ул. Васил Левски 16, актувано с АОС № 34 от 28.01.1998 г., при граници и
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съседи на имота: от изток – ул. Васил Левски,
от запад – междублоково пространство, от север – търговско помещение.
Начална тръжна цена – 39 168 лв., представляваща 15 % намалена от пазарната цена.
Стъпка на наддаване – 500 лв.
Депозит за участие в търга – 3900 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
Цената на тръжната документация – 200 лв.,
се заплаща в брой на касата на информационния
център при Община Павликени. Тръжната документация се получава от отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ в информационния
център на Община Павликени след представяне на
документ за платена цена. Тръжната документация
да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ деня
на провеждане на търга. Срокът за закупуване
на тръжната документация не може да бъде пократък от 10 дни от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура. Срокът на подаване на
предложението не може да бъде по-кратък от 15
дни от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Публичният търг да се проведе на 25-ия ден
след обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община Павликени. При неявяване на кандидати
да бъде проведен повторен търг при същите
условия 30 дни след приключване на първата
тръжна процедура.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба.
Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от това решение.
Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжната процедура в съответствие с изискванията на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите, и
да определи със заповед спечелилия търга участник въз основа на представения от комисията
протокол.
Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупко-продажба със спечелилия публичния търг
участник.
Председател:
Д. Дончев
9810
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 171
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ, ел. и В и К схемите
към него за територията, заключена между о.т.
196-195-197-198-199-200-201-202-3-174-187-186-185184-196-183, представляваща Стопански двор
I – север, в землището на с. Говедаре, като с
плана за регулация се урегулира територията на
Стопански двор, обособявайки 5 нови квартала с
№ 104, 105, 106, 107 и 108 и улична мрежа, максимално съобразена с границите на съществуващите
поземлени имоти и на полските пътища.
С плана за застрояване се повдигат и запазват част от съществуващите сгради в новообособените УПИ I-24, ХI-34, VII-11 в кв. 107, I-30,
IV-38, III – трафопост в кв. 105, I-17, II-39, III-2 и
IV-27 в кв. 106 и се предвижда свободностоящо
застрояване при параметри за зона „Пп“: Пзастр. – 60 %; Позел. – 40 %, и Кинт. – 2,5, съгласно
означенията на приложения проект.

9752

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 172
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ, ел. и В и К схемите
към него за територията, заключена между о.т.
88-66-67-145-144-146-143-142-141-140-139-138-135-136137, представляваща Стопански двор II – юг, в
землището на с. Говедаре, като с плана за регулация се урегулира територията на Стопански
двор, като се обособява нов квартал с № 15 и
улична мрежа, максимално съобразена с границите на съществуващите поземлени имоти и на
полските пътища.
С плана за застрояване се повдигат и запазват
част от съществуващите сгради в новообособените УПИ I-29, V-33, VI-34, Х-17, ХI-11, ХII-21
и се предвижда свободностоящо или свързано
застрояване при параметри за зона „Пп“: Пзастр. – 60 %; Позел. – 40 %, и Кинт. – 2,5, съгласно
означенията на приложения проект.

9753

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 172
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Разширение на полски път ПИ № 94.297 във връзка с
изменение на комуникационната схема за дос-
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тъп до УПИ 085004 – декоративен разсадник в
землището на с. Царацово, област Пловдив, по
приложения вариант, единствен на ПУП – ПП
(парцеларен план).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

9811

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 246
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 7, протокол № 5 от 19.04.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 002046,
местност Тировете, землище с. Белащица, представ
ляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува се УПИ 002046 – търговска и обслужваща дейност (магазин промишлени стоки,
офиси, заведение за обществено хранене); за разширение на полски път, по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Соп“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване със собствен водоизточник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9870

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 247
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 46, протокол № 2 от 15.02.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за имот № 78.98, местност Зандана, землище с. Марково, представляващ
застроена земеделска земя, без процедура по
промяна на предназначението съобразно изискванията на раздел V от ППЗОЗЗ, като:
• образува се УПИ 78.98 – за жилищно строителство, по червени, сини линии, надписи със
син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно;
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– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
• определя се устройствена зона „Жм“.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател:
Г. Ташев

Председател:
Г. Ташев

9871

9873

РЕШЕНИЕ № 248
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 19, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 018050,
местност Варниците, и имот № 018211, местност
Живака, землище с. Белащица, представляващи
земеделска земя, за процедура по промяна на
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува се УПИ: 018050 – жилищно строителство, 018050, 018211-ІІ – жилищно строителство, 018050, 018211-ІІІ – жилищно строителство,
за разширение на полски пътища, по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9872

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 249
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 22, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 040337,
местност Исака, землище с. Браниполе, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се УПИ: І-040337 – жилищно
строителство, ІІ-040337 – жилищно строителство, ІІІ-040337 – жилищно строителство, ІV040337 – жилищно строителство, за разширение
на полски път, по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;

РЕШЕНИЕ № 250
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 24, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 015113,
местност Бозалъка, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя, за процедура по
промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува се УПИ 113 – ловна хижа и волиера,
за разширение на полски път, по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради с Н до 7 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Од“ (други
рекреации – чл. 27, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони на МРРБ);
• трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
9874
РЕШЕНИЕ № 251
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 4, протокол № 4 от 26.03.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот 29.413,
мест ност Фи дан лъка, землище с. Марково,
представляващ земеделска земя, за процедура по
промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се УПИ: I-47295.29.413 – база за
съхранение на селскостопанска продукция, II47295.29.413 – база за съхранение на селскостопанска продукция, за улица тупик, по червени,
сини линии, надписи със син цвят и корекции
със зелено;
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• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
• определя се устройствена зона „Пп“ (предимно производствена) съгласно показателите в
матрицата и корекции за височината със зелено;
• съгласуват се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9875

Председател:
Г. Ташев

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 253
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 19, протокол № 5 от 19.04.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 028118,
местност Бозалъка, землище с. Брестник, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението и утвърждаване на трасе за
електроснабдяване съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се У ПИ: I-028118 – жилищно
строителство, II-028118 – жилищно строителство, III-028118 – жилищно строителство, IV028118 – жилищно строителство, V-028118 – жилищно строителство, VI-028118 – жилищно стро-
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ителство, VII-028118 – жилищно строителство,
VIII-028118 – жилищно строителство, за улица
тупик с обръщало, за разширение на полски път,
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване със собствен водоизточник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9877

РЕШЕНИЕ № 252
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 31, протокол № 6 от 22.05.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 002549
и № 002650, местност Друма, землище с. Бойково,
представляващ земеделска земя, за процедура по
промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се УПИ 002549, 002650 – Вилно
селище, за разширение на полски път, по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради с Н до 7 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Ов“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9876
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 255
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 2, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 040336,
местност Исака, землище с. Браниполе, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се УПИ: I-040336 – жилищно
строителство, II-040336 – жилищно строителство, III-040336 – жилищно строителство, IV040336 – жилищно строителство, за разширение
на полски път, по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
9878
РЕШЕНИЕ № 256
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 20, протокол № 5 от 19.04.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 19.86,
местност Бялата воденица, землище с. Марково,
представляващ земеделска земя, за процедура по
промяна на предназначението и утвърждаване на
трасе за електроснабдяване съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
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• образуват се УПИ 19.86 – търговски и складови дейности; магазин и склад за хранителни
стоки (жива риба), ЗОХ, офис и паркинг за леки
автомобили, за разширение на полски път за
локално платно, за разширение на полски път,
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 12 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Пп“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване със собствен водоизточник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев

ВЕСТНИК

Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 110.107,
местност Барчината, землище с. Марково, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се УПИ: 110.351-І – жилищно
застрояване, 110.352-ІІ – жилищно застрояване,
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9879
РЕШЕНИЕ № 257
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 7, протокол № 3 от 5.03.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 66.34,
местност Исака, землище с. Марково, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образу ват се У ПИ: І- 66.34 – ж и л и щ но
строителство, ІІ-66.34 – жилищно строителство,
ІІІ-66.34 – жилищно строителство, ІV-66.34 – жилищно строителство, V-66.34 – жилищно строителство, VІ-66.34 – жилищно строителство, VІІ66.34 – жилищно строителство, VІІІ-66.34 – жилищно строителство, ІХ-66.34 – жилищно строителство, за разширение на полски път и улица
тупик с обръщало, по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• съгласуват се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да го обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9880

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 259
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 17, протокол № 9 от 15.11.2011 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:

С Т Р. 7 7

9881

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 260
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 7, протокол № 2 от 15.02.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 030045,
местност Често ореше – вишни, землище с.
Брестник, представляващ земеделска земя, за
процедура по промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува се УПИ 030045 – жилищно строителство, по червени, сини линии, надписи със
син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и канализация.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9882

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 262
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 51, протокол № 5 от 27.05.2011 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
ел. захранване на приемно-предавателна станция – Институт по тютюневи изделия, в землището на с. Марково, през имоти № 47295,40,75 и
№ 47295,40,78, съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ.

С Т Р. 7 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател:
Г. Ташев

Председател:
Г. Ташев

9883
РЕШЕНИЕ № 263
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 3, протокол № 2 от 15.02.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имоти № 076018,
№ 077023 и № 077025, местност Шипковица, зем
лище с. Ситово, представляващ земеделска земя,
за процедура по промяна на предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образуват се УПИ: І-077023 – за жилищни
нужди, ІІ-077025 – за обществено обслужващи и
жилищни нужди, І-076018 – за жилищни нужди,
за разширение на полски път, за улица тупик,
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя се устройствена зона „Жм“;
• трасе за външно електроснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

9884

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 264
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
№ 7, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив, Общинският съвет
„Родопи“, Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на УПИ І-033055 – за
шоурум за промишлени стоки, който съответства
на имот № 033306, местност Долни лозя, землище
с. Ягодово, представляващ земеделска земя с променено предназначение, съобразно изискванията
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• отпада УПИ І-033055 – за шоурум за промишлени стоки;
• образува се УПИ І-033306 – за производствени и складови дейности (цех за производство
на пелети) по червени, сини линии, надписи със
син цвят;
• определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
свързано с УПИ ІІ-033055;
• определя се устройствена зона „Пп“.

9885

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 163
от 12 октомври 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 1,
чл. 35з, чл. 35и, чл. 36 и чл. 39 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка и правен
анализ на обект: „ПИ ведно със застроената в
него триетажна масивна сграда“ – гр. Попово,
бул. България 82, кв. 104, с площ 269 кв. м, с
идентификатор 57649.503.2115, част от първи етаж
със ЗП – 43,30 кв. м, състоящ се от коридор,
антре и стая с идентификатор 57649.503.2115.1,
втори етаж със ЗП – 68 кв. м, с идентификатор
57649.503.2115.3 и трети етаж със ЗП – 70 кв. м,
с идентификатор 57649.503.2115.4 и изба със светла площ – 93 кв. м, по плана на гр. Попово, с
АОС № 1787 от 17.01.2012 г. – 20 603 лв., в т. ч.
ДДС – 246 лв.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на обекта по т. 1
с минимална конкурсна цена – 20 603 лв., в т. ч.
ДДС – 246 лв.
3. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап.
3.1. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 10-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в стая 209 на
общината след представяне на документ за внесени
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят съдебно решение
за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в конкурса – в размер
10 % от конкурсната цена (2060 лв.), се внася до
15-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ по сметка: BG75UBBS80023300135430,
BIC код UBBS SFBG на ОББ – Попово.
3.4. Срок за подаване на конкурсните документи – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден след
представяне на документ за закупена конкурсна
документация.
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3.6. При неявявяне на кандидати сроковете по
конкурса за обекта се удължават с още 20 дни.
4. Изисквания към участниците в конкурса,
които подписват декларация, че приемат изиск
ванията към обекта на приватизация:
4.1. обектът представлява паметник на културното наследство;
4.2. бъдещият купувач се задължава да съгласува с Министерството на културата всички свои
действия по обекта съгласно Закона за културното
наследство.
5. Упълномощава кмета на общината на основание чл. 35в, чл. 35д, ал. 2 и 3, чл. 35з, 35и
и 36 НТК да назначи комисия за провеждане
на конкурса, да определи спечелилия конкурса
участник, класирания на второ място и да сключи
договора за приватизация.

9758

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 164
от 12 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 2
ЗПСК, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
с обекти:
1.1. „Едноетажна масивна сграда за смесен
магазин и пивница“ – с. Заветно, община Попово, представляващ УПИ VII, кв. 13, с площ на
УПИ – 675 кв. м, и ЗП – 123,69 кв. м, изба № 1
със светла площ – 15,20 кв. м, и изба № 2 със
светла площ – 15,20 кв. м;
1.2. „Сграда за автоспирка“ – с. Зараево, община Попово, представляващ едноетажна масивна
сграда със ЗП – 75,00 кв. м, кв. 37, парцел I.
2. На обектите по т. 1 да се изготви пазарна
оценка и правен анализ от лицензиран оценител чрез преки преговори съгласно Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки на обекти, подлежащи на
приватизация. Упълномощава кмета на общината
да възложи изготвянето на същите.

9759

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 193
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 21 на ОЕСУТ,
взето с протокол № 5 от 31.05.2012 г., Общинският
съвет – гр. Приморско, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(план за регулация и застрояване) в обхват:
П И № 370 2 3. 5 01. 52 8 , П И № 370 2 3. 501. 529,
ПИ № 37023.501.519, ПИ № 37023.501.521, ПИ
№ 370 2 3. 501. 55 4 , П И № 370 2 3. 501. 52 0 , П И
№ 37 0 2 3. 5 01.62 5, П И № 37 0 2 3. 5 01. 511, П И

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

№ 37023.501.515, по КККР на гр. Китен, обособени в кв. 42, 81, 82 и 83 по плана на гр. Китен,
община Приморско.
Горепосочените са съгласно червените и
черните надписи и линии на приложения към
решението проект.

9902

Председател:
М. Барцулева

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № 3077
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП във
връзка с Решение № 182 от 19.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Смолян, относно оптимизация на
мрежата за предучилищно възпитание считано
от 1.12.2012 г. нареждам:
1. Да се преобразува чрез вливане като филиали към Обединено детско заведение – с. Смилян,
следната детска градина: ЦДГ – с. Арда, община
Смолян, и нейният филиал в с. Могилица.
2. Обучението на децата от населените места
на вливащата се детска градина по т. 1 да се
осъществява в съответните населени места, като
групите функционират като филиали.
3. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията и по реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
4. Задължителната документация и наличният инвентар на ЦДГ – с. Арда, да се приемат за
управление и стопанисване от Обединено детско
заведение – с. Смилян.
5. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
чрез вливане детска градина и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваната детска градина (ЦДГ – с.
Арда) и приемащата детска градина (Обединено
детско заведение – с. Смилян).
Изпълнението възлагам на Валентина Василева – директор на дирекция „ОДЗ“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Замфир Копчев – секретар на Община Смолян.
Кмет:
Н. Мелемов

9901

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 78
от 9 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 193, ал. 4 ЗУТ
и чл. 287, ал. 4 и чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения Общинският съвет – гр.
Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Оптично кабелно захранване на базова станция
на „Виваком“ на сграда на ВМЗ, ул. Иван Вазов
1, гр. Сопот, трасето е с обща дължина 547 л. м
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и преминава през ПИ 68080.130.528 – местен
път, ПИ 68080.503.9003, ПИ 68080.503.9146, ПИ
68080.503.9162 – второстепенни улици – публична
общинска собственост, и ПИ 68080.504.82 – друг вид
озеленени площи – държавна частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

9792

Председател:
М. Кацарова

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ЗАПОВЕД № 792
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила ПУП – ПР за ул. Велко Иванов от о.т. 182
до о.т. 190, кв. 21 и кв. 43, гр. Стрелча, одобрен
с Решение № 219 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча, при спазване на процедурата
по чл. 25, ал. 1 ЗОС: публикувано обявление на
31.08.2012 г. във вестниците „Знаме“, „Дума“ и
„Република“, на интернет страницата на Общинска
администрация – гр. Стрелча, и поставено на информационната табела в сградата на общинската
администрация, с оглед задоволяване на важни
общински интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам в полза на Община Стрелча във
връзка с изпълнение на обект „Реконструкция на
ул. Велко Иванов от о.т. 182 до о.т. 180, кв. 21 и
кв. 43, реална част от поземлен имот пл. № 637
в кв. 21 по действащия кадастрален план на гр.
Стрелча, която съгласно влязъл в сила ПУП – ПР
попада в обхвата на ул. Велко Иванов.
2. Предназначение на територията: урбанизирана – „За жилищно строителство“, при граници
на частта за отчуждаване: общинско място, ПИ
пл. № 636, ПИ 631, зеленина и улица.
3. Площ на частта за отчуждаване – 9 кв. м.
4. Определям сума за парично обезщетение
съгласно изготвена пазарна оценка в размер 195 лв.
5. Имотът е собственост по нот. акт № 26 от
2005 г. на Петко Иванов Кокошаров.
6. На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричното
обезщетение ще бъде преведено по сметка в ЧПБ
„Тексим“ – АД.
7. Изплащането на паричните обезщетения
ще започне след 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9895

Кмет:
И. Евстатиев

ЗАПОВЕД № 793
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила ПУП – ПР за ул. Велко Иванов от о.т. 182
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до о.т. 190, кв. 21 и кв. 43, гр. Стрелча, одобрен
с Решение № 219 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча, при спазване на процедурата
по чл. 25, ал. 1 ЗОС: публикувано обявление на
31.08.2012 г. във вестниците „Знаме“, „Дума“ и
„Република“, на интернет страницата на Общинска
администрация – гр. Стрелча, и поставено на информационната табела в сградата на общинската
администрация, с оглед задоволяване на важни
общински интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам в полза на Община Стрелча във
връзка с изпълнение на обект „Реконструкция на
ул. Велко Иванов от о.т. 182 до о.т. 180, кв. 21 и
кв. 43, реална част от поземлен имот пл. № 635
в кв. 21 по действащия кадастрален план на гр.
Стрелча, която съгласно влязъл в сила ПУП – ПР
попада в обхвата на ул. Велко Иванов.
2. Предназначение на територията: урбанизирана – „За жилищно строителство“, при граници
на частта за отчуждаване: ПИ пл. № 634, ПИ 636,
общинско място и улица.
3. Площ на частта за отчуждаване – 3 кв. м.
4. Обезщетението на собствениците ще бъде
с придаваемо към ПИ № 635, кв. 21, общинско
място с площ 3 кв. м съгласно влязъл в сила
ПУП – ПР.
5. Имотът е собственост по данни от разписна
книга към действащия план на наследници на
Иван Николов Салчов, а именно:
5.1. Мана Богоева Иванова, собственик на
8/14 ид.ч.
5.2. Минка Иванова Благова, собственик на
1/14 ид.ч.
5.3. Иванка Иванова Николова, собственик
на 1/14 ид.ч.
5.4. Ганка Иванова Николова, собственик на
1/14 ид.ч.
5.5. Паца Иванова Лазарова, собственик на
1/14 ид.ч.
5.6. наследници на Николай Иванов Николов,
собственик на 1/14 ид.ч.:
5.6.1. Траяна Найденова Николова, собственик
на 1/28 ид.ч.
5.6.2. Мана Николаева Николова, собственик
на 1/28 ид.ч.
6. Обезщетението ще бъде предадено с договор
за придобиване на собственост.
7. Предаването на имуществото ще стане след
7-дневен срок от влизане в сила на заповедта.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9896

Кмет:
И. Евстатиев

ЗАПОВЕД № 794
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила ПУП – ПР за ул. Велко Иванов от о.т. 182
до о.т. 190, кв. 21 и кв. 43, гр. Стрелча, одобрен
с Решение № 219 от 28.06.2012 г. на Общинския
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съвет – гр. Стрелча, при спазване на процедурата
по чл. 25, ал. 1 ЗОС: публикувано обявление на
31.08.2012 г. във вестниците „Знаме“, „Дума“ и
„Република“, на интернет страницата на общинската администрация – гр. Стрелча, и поставено
на информационната табела в сградата на общинската администрация, с оглед задоволяване
на важни общински интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам в полза на Община Стрелча
във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция
на ул. Велко Иванов от о.т. 182 до о.т. 180, кв. 21
и кв. 43, реална част от УПИ Х-641 в кв. 43 по
действащия кадастрален план на гр. Стрелча“,
която съгласно влязъл в сила ПУП – ПР попада
в обхвата на ул. Велко Иванов.
2. Предназначение на територията: урбанизирана – „За жилищно строителство“, при граници
на частта за отчуждаване: УПИ ХІ-640, ПИ 643,
УПИ VІІІ-641, УПИ ІХ-641 и улица.
3. Площ на частта за отчуждаване – 110 кв. м.
4. Определям сума за парично обезщетение
съгласно изготвена пазарна оценка в размер
2378 лв.
5. Имотът е собственост по нот. акт № 80/1991 г.
на Танчо Стоянов Стоянов.
6. На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС, паричното
обезщетение ще бъде преведено по сметка в ЧПБ
„Тексим“ – АД.
7. Изплащането на паричните обезщетения
ще започне след 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9897

Кмет:
И. Евстатиев

ЗАПОВЕД № 795
от 16 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила ПУП – ПР за ул. Велко Иванов от о.т. 182
до о.т. 190, кв. 21 и кв. 43, гр. Стрелча, одобрен
с Решение № 219 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча, при спазване на процедурата
по чл. 25, ал. 1 ЗОС: публикувано обявление на
31.08.2012 г. във вестниците „Знаме“, „Дума“ и
„Република“, на интернет страницата на общинската администрация – гр. Стрелча, и поставено
на информационната табела в сградата на общинската администрация, с оглед задоволяване
на важни общински интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам в полза на Община Стрелча
във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция на ул. Велко Иванов от о.т. 182 до о.т. 180,
кв. 21 и кв. 43, реална част от поземлен имот
пл. № 634 в кв. 21 по действащия кадастрален
план на гр. Стрелча“, която съгласно влязъл в
сила ПУП – ПР попада в обхвата на ул. Велко
Иванов.
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2. Предназначение на територията: урбанизирана – „За жилищно строителство“, при граници
на частта за отчуждаване: ПИ пл. № 635, УПИ
VІ-633, УПИ VІІ-633 и от двете страни улици.
3. Площ на частта за отчуждаване – 20 кв. м
и подобрения в имота: 1 плодно дърво – орех.
4. Определям сума за парично обезщетение
съгласно изготвена пазарна оценка в размер 662 лв.
5. Имотът е собственост по нот. акт № 18/2000 г.
на Николина Савова Пройчева – 1/2 ид. ч., и 1/2
ид. ч. на наследници на Пройчо Василев Пройчев, а именно:
Николина Савова Пройчева, собственик на
2/3 ид.ч., размер на обезщетението – 441,34 лв.;
Дора Пройчева Пройчева-Стефанова, собственик на 1/6 ид. ч., размер на обезщетението – 110,33 лв.;
Галя Пройчева Рачева, собственик на 1/6 ид. ч.,
размер на обезщетението – 110,33 лв.
6. На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричното
обезщетение ще бъде преведено по сметка в ЧПБ
„Тексим“ – АД.
7. Изплащането на паричните обезщетения
ще започне след 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9898

Кмет:
И. Евстатиев

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 178
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ № 000399, местност Меджерлика в
землището на с. Червенаково, община Твърдица, с
площ 10 дка, за проектиране на „Къщи за гости“
със следните показатели: застроена площ – 1040
кв. м; разгъната застроена площ – 2080 кв. м;
плътност на застрояване – 40 %; Кинт – 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %, и начин на
застрояване – свободно.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.

9813

Председател:
И. Петров

РЕШЕНИЕ № 185
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал.1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ № 000400, местност Меджерлика в
землището на с. Червенаково, община Твърдица,
с площ 18,001 дка, за проектиране на „Къщи за
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гости“ със следните показатели: застроена площ –
2080 кв. м; разгъната застроена площ – 4160 кв.
м; плътност на застрояване – 40 %; Кинт – 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %, и начин на
застрояване – свободно.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.

на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 60 %; височина на сградите – до 10 м
(3 ет.), съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател:
И. Петров

Председател:
М. Акимов

9814

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 214
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор
72343.503.5240, м. Скрибътна, гр. Тетевен, област
Ловеч, и УПИ XV-117, кв. 4 по ПУП на ЗО Скрибътна, гр. Тетевен, област Ловеч, с който се обособява
нов УПИ XV за ниско жилищно застрояване, а ПЗ
предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната застроителна линия с устройствена
зона, обозначена като „Ов“, и установените с ПУП
нормативи съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони:
максимална височина на вилната сграда – 7 метра,
а до билото на покрива – 10 метра; максимална
плътност на застрояване – 40 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.

9809

Председател:
М. Бояджиева

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 208
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 13 от протокол № 12 от 22.08.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване заедно с приложената схема за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор
81476.195.8, местност Лисков дол, по кадастралната
карта на с. Чифлик, община Троян, при обособена устройствена зона – „Жилищна зона с малка
височина и плътност – Жм“ – за изграждане на
жилищна сграда за собствени нужди с показатели:
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент

9793

РЕШЕНИЕ № 209
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2
ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет – гр.
Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПР за ЧИРП), като се
промени уличната регулация на улица с осови
точки 17 – 19 – 20 – 27 (ул. Дунав) по регулационния план на гр. Троян, кв. Велчевски, община
Троян, област Ловеч.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

9794

Председател:
М. Акимов

РЕШЕНИЕ № 210
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 13 от протокол № 12 от 22.08.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване заедно с приложената схема за
електрозахранване и парцеларен план за трасе на
водопровод за водоснабдяване за поземлен имот
с идентификатор 15703.41.51, местност Павлец,
по кадастралната карта на с. Голяма Желязна,
община Троян, при обособена устройствена
зона – „Рекреационни дейности – ваканционно
селище – Ос“ – за изграждане на ваканционно
селище с показатели: плътност на застрояване – до
30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 50 %; максимална
височина на сградите – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

9795

Председател:
М. Акимов
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ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 278
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ,
обхващащ:
1. Промяна предназначението на П имот
№ 48060.200.290 със започване на процедура по
ЗОЗЗ.
2. Обособяването му в УП имот – УПИ І-290,
отреден „За обществено обслужващи дейности“ и
намиращ се в местността Стопански двор, землище на с. Микре, община Угърчин, област Ловеч.
3. Приложения към проекта план за организация на движението. Проектът е изложен в стая
106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.

9774

Председател:
В. Игнатова

РЕШЕНИЕ № 279
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ,
обхващащ:
1. Промяна предназначението на поземлени
имоти № 67057.31.135 и № 67057.31.141 със започване на процедура по ЗОЗЗ.
2. Обособяването от посочените два имота
на нов У П имот – У ПИ І-374 – отреден „За
фотоволтаична инсталация за производство на
ел. енергия“, намиращ се в местностите Черковището и Джолка, землище на с. Славщица,
община Угърчин, област Ловеч, и приложената
към проекта ел. схема. Проектът е изложен в
стая 106 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.

9775

Председател:
В. Игнатова

РЕШЕНИЕ № 292
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ,
обхващащ:
1. Промяна предназначението на П имот
№ 67057.40.173 със започване на процедура по
ЗОЗЗ.
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2. Обособяването от посочения имот на четири нови УП имота: УПИ І-175, УПИ ІІ-176, УПИ
ІІІ-177 и УПИ ІV-178, всеки от които отреден „За
фотоволтаична инсталация за производство на
ел. енергия“, намиращ се в местността Малкия
рът, землище на с. Славщица, община Угърчин,
област Ловеч.
3. Приложената към проекта ел. схема и обособените обслужващи пътища с № 67057.40.179,
67057.40.180 и 67057.40.181. Проектът е изложен в
стая 106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.

9776

Председател:
В. Игнатова

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 242
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 186 от 26.07.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 9 697 101
акции, представляващи 100 % от капитала на
„Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен (наричано по-нататък „дружеството“), при минимална
конкурсна цена 100 000 лв.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на дружеството.
3. Определя следните приоритетни условия
на конкурса:
3.1. Цена, срок и начин на плащане на цената:
цената не може да бъде по-ниска от посочената в
т. 1. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща
в левове чрез банков превод с платежно нареждане по сметка на Община Шумен, посочена в
документацията, в 10-дневен срок от подписването
на приватизационния договор.
3.2. Размер на инвестициите за тригодишен
период от сключването на приватизационния
договор, който не може да бъде по-малък от
1 000 000 лв.
3.3. Работни места за период три години от
сключването на приватизационния договор – по
предложение на купувача.
4. Общи условия на конкурса:
4.1. Дружеството да възобнови дейността си
и да започне топлоподаване най-късно за сезон
2013 – 2014 г.
4.2. Да се извърши погасяване или предоговаряне на задълженията на дружеството към
държавата, общината, държавни и общински
дружества и към персонала в срок до шест месеца
от сключването на приватизационния договор.
4.3. Да не се допуска обявяване в ликвидация
или несъстоятелност на дружеството за период
три години от сключването на приватизационния договор.
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4.4. Ку п у вачът да представи неотменима
банкова гаранция за добро управление в размер
750 000 лв. със срок на валидност три години
от сключването на приватизационния договор.
5. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
се закупува в сградата на Община Шумен с адрес Шумен, бул. Славянски 17, стая 368, в срок
до 12-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
1000 лв. (с включен данък добавена стойност) и
се заплаща на касата на Информационния център на Община Шумен или чрез банков превод
по сметка на Община Шумен в „Интернешънъл
Асет Банк“ – АД, клон Шумен: BIC IABGBGSF;
IBAN BG 85 IABG 7477 840058 6700, код за вида
плащане 448007.
Плащането се извършва преди получаване
на конкурсната документация. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за
сметка на лицата.
6. Конкурсната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
кое е лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
7. В срок до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания
до Община Шумен за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок три работни дни и се
предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.
8. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителните квалификационни изисквания,
посочени в т. 8.1, 8.2 и 8.3, закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация. Заинтересованото
лице следва да е надлежно учредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут, което кумулативно
отговаря на следните изисквания:
8.1. Да осъществява някоя от следните дейности в страната или чужбина:
а) производство на и/или разпределение на и/
или снабдяване с и/или търговия с електрическа
енергия,
и/ или
б) производство на и/или пренос на топлинна
енергия.
8.2. Размерът на приходите за последните три
финансови години съгласно одитираните годишни финансови отчети трябва да възлиза общо
на минимум 1 000 000 лв. или равностойността
им в евро.
8.3. Да има положителен финансов резултат за
последната финансова година съгласно изготвения
одитиран годишен финансов отчет.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съот-
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ветствие с посоченото предварително квалификационно изискване, се съдържат в конкурсната
документация.
9. Не се допускат до участие в конкурса офшорни дружества, лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава
или към общината, лица, които са в ликвидация,
лица, които са обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
10. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят на
предварителните квалификационни изисквания по
т. 8 и са закупили информационен меморандум
на дружеството.
11. Цената на информационния меморандум
на дружеството е в размер 2000 лв. (с включен
данък добавена стойност) и се заплаща при условията и в сроковете, посочени в конкурсната
документация. Разходите по заплащане на информационния меморандум са за сметка на лицата.
12. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 000 лв. Банковата сметка на Община
Шумен, посочена в конкурсната документация,
следва да бъде заверена при условията и реда,
предвидени в конкурсната документация, найкъсно до 15 ч. българско време на 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
13. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 204 на Община Шумен в срок до
15 ч. българско време на 25-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
14. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 9 697 101 акции, представляващи
100 % от капитала на „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен, и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
15. Упълномощава кмета на общината да
организира и проведе конкурса и да сключи
приватизационната сделка.

9868

Председател:
Г. Колев

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 181
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен канал – част
ВиК, преминаващ през ПИ 000397 – публична
общинска собственост, в землището на с. Медово“, с дължина на трасето 29 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община – с. Братя Даскалови, до Административния
съд – Стара Загора.

9760

Председател:
М. Милев
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ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-677
от 12 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение
№ 130 от протокол № 10 на Общинския съвет – с.
Кирково, от проведено заседание на 25.09.2012 г.
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4
и 5 ППЗНП закривам:
1. Целодневна детска градина „Христо Ботев“ – с. Шумнатица, община Кирково, област
Кърджали.
Децата, посещаващи детската градина, да
бъдат записани и извозвани в ЦДГ „Дъга“ – с.
Горно Кирково.
Задължителната учебна документация на ЦДГ
„Христо Ботев“ – с. Шумнатица, да се предаде
и съхранява в ЦДГ „Дъга“, с. Горно Кирково.
2. Целодневна детска градина „Радост“ – с.
Островец, община Кирково, област Кърджали.
Децата, посещаващи детската градина, да
бъдат записани и извозвани в ЦДГ „Пролет“ – с.
Първица.
Задължителната учебна документация на ЦДГ
„Радост“ – с. Островец, да се предаде и съхранява
в ЦДГ „Пролет“ – с. Първица.
Да се извърши инвентаризация на имуществото
на ЦДГ „Христо Ботев“ – с. Шумнатица, и ЦДГ
,,Радост“ – с. Островец, от комисия, назначена
от кмета на община Кирково.
Имуществото на закритите детски градини е
общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Кирково.
Трудовите правоотношения на работещите в
закритите детски градини да бъдат уредени при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината Йълмаз Хафъз.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
С. Рамадан
9797

ОБЩИНА С. РУЖИНЦИ,
ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № 604
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 7 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8, изречение 1 и ал. 9 ЗНП,
чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП и в изпълнение на
Решение № 76 на Общинския съвет – с. Ружинци,
взето с протокол № 8 от 22.05.2012 г., нареждам:
1. Разформирам смесена група в ЦДГ „Дъга“,
с. Тополовец, община Ружинци, област Видин.
2. Закривам ЦДГ „Дъга“, с. Тополовец, община
Ружинци, област Видин.
3. Децата от ЦДГ „Дъга“, с. Тополовец, да бъдат
пренасочени към ЦДГ „Палавници“, с. Дреновец,
община Ружинци, област Видин.
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4. Задължителната документация на ЦДГ
„Дъга“, с. Тополовец, да бъде предадена за съхранение на директора на ЦДГ „Палавници“, с.
Дреновец.
5. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 във връзка с чл. 326, ал. 2 КТ.
6. Наличният инвентар да се съхранява от
кметския наместник на с. Тополовец.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Митко Иванов – зам.-кмет на община
Ружинци.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред ВАС.
Кмет:
В. Ванков
9812
103. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление № 85231/2003/000100 от 12.10.2012 г.
възлага на Ейвас Яшар Азис с адрес: с. Ковачево,
ул. 34-та № 18, община Септември, следния недвижим имот: склад за жито (сграда без земя),
представляващ масивна едноетажна монолитна
постройка със стопанско предназначение, построена през 1952 г., с обща застроена площ 370
кв. м, намираща се в парцел ІІ по плана на с.
Ковачево – стопански двор, община Пазарджик,
при съседи: на северозапад – улица, на североизток – улица, на югоизток – вътрешностопански
път, на югозапад – парцел № ХІV. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при Агенцията по вписванията
по местонахождението на имота.
9889

СЪДИЛИЩА
12. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през декември
2012 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 3.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 231/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Видин Ауто“ – ООД, чрез адвокат Надя
Антонова, Видин, ул. Димитър Маринов 6, ет. 2,
срещу Георги Димитров Георгиев, Видин, ул.
Найчо Цанов 14; Красимир Йорданов Йончев,
Видин, ул. Петко Р. Славейков 21; Петър Йорданов Йончев, Видин, ул. Петко Р. Славейков
21; Теменуга Стефанова Георгиева, Видин, ул.
Йеромонах Лазар 6.
Първо гражданско отделение, 873/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
349/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Евгений Людвик Скопалик
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чрез адвокат Веселка Коева, Велико Търново, ул.
България 1, срещу Стефан Илиев Караманлиев
чрез адвокат Владимир Николов, Велико Търново,
ул. Шейново 14; Ани Илиева Караманлиева чрез
адвокат Владимир Николов, Велико Търново, ул.
Шейново 14; Милена Иванова Никодимова чрез
адвокат Владимир Николов, Велико Търново,
ул. Шейново 14; Иван Бориславов Иванов чрез
адвокат Владимир Николов, Велико Търново,
ул. Шейново 14; Лидия Денчева Марти чрез
адвокат Ирина Илиева, Свищов, ул. Димитър
Хадживасилев 4; Франциска Людвик Скопалик
чрез адвокат Йордан Андреев, Габрово, ул. Еким
Цанков 4, вх. В, ет. 3, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 1146/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12700/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гергина Монева Григорова-Криспин
чрез адвокат Тони Тодоров, София, ул. Шипка
24, ет. 2, ап. 7, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33.
Първо гра ж данско отделение, 6/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3044/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Жива Иванова Фикова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Мирна Барбара Алкалай чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Андреа Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Мария Петрова Каназирска-Василева чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Люля Андреева Шишкова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Иван Петров Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Константин Петров Въжаров чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3, срещу Даниела Лозанова Стрелкова чрез
адвокат Сава Савов, София, ул. Позитано 8,
ет. 5, ап. 10; Веселин Славчев Васев чрез адвокат
Сава Савов, София, ул. Позитано 8, ет. 5, ап. 10;
Юлия Петрова Васева чрез адвокат Сава Савов,
София, ул. Позитано 8, ет. 5, ап. 10; Александър
Ясенов Васев чрез адвокат Сава Савов, София,
ул. Позитано 8, ет. 5, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 142/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
688/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Христов Димов чрез адвокат Юлиан Пашалиев, Велинград, ул. Хан
Аспарух 19, срещу Асен Иванов Иванов чрез
адвокат Даниела Калпазанова, Велинград, ул.
Иван Вазов 11.
Първо гражданско отделение, 308/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2011 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Лиляна Константинова Хлебарова чрез
адвокат Юлиан Дацев, София, ул. Аксаков 28,
ет. 2, ап. 3; Мариан Колев Стоянов чрез адвокат
Юлиан Дацев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3;
Анелия Петрова Стоянова чрез адвокат Юлиан
Дацев, София, ул. Аксаков 28, ет. 1, ап. 3, срещу
Иван Димитров Шопов чрез адвокат Йордан
Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 38;
Лилия Стефанова Георгиева, София, ул. Цар Асен
42; Драгомир Иванов Шопов, София, ул. Гурко
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42, ет. 2, ап. 5; Петър Добрев Добрев, София, ул.
Свиленица 14; Весела Добрева Хаджиниколова,
София, ул. Свиленица 14.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 50 4/2012 ,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1530/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Жива Иванова Фикова чрез
адвокат Катерина Михайловска, Софи я, ул.
Света София 8, ет. 3; Мирна Барбара Алкалай
чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Андреа Алкалай чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Йосиф Алкалай чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Мария Петрова Каназирска-Василева
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Люля Андреева Шишкова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Константин Петров
Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Иван Петров
Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу областен
управител на област София, София, ул. Алабин
22; Камен Найденов Горанов, гр. Нови Искър,
ул. Заводско шосе 8; Вера Радойнова Горанова,
гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе 8; Любен
Иванов Стоев, София, ж. к. Христо Смирненски,
бл. 70, вх. А, ап. 12; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 435/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Мери Христова Григорова-Стоева чрез
адвокат Диана Петкова, София, ул. Будапеща 32,
ет. 1, срещу Тодор Василев Лазаров, с. Страхилово,
община Полски Тръмбеш, пл. Втори 4.
Второ гражданско отделение, 674/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
419/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Цанка Йовчева Вълева, Варна, ул. Петко
Напетов 72; Марияна Вълева Антова, Варна, ул.
Петко Напетов 72; Васил Вълев Стоев, Варна, ул.
Петко Напетов 72, срещу Община Варна, Варна,
бул. Осми приморски полк 43.
Второ гражданско отделение, 676/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
369/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Александров Котев, Варна, ул. Княз
Н. Николаевич 6, вх. В, ап. 21, срещу Николай
Александров Котев, Варна, ул. Княз Н. Николаевич 6, вх. В, ет. 6, ап. 18.
Второ гражданско отделение, 697/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1538/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Еуротерра България“ – АД, чрез
адвокат Руслан Пейчев, София, ул. Княз Борис
І № 100, ет. 1, срещу Евгени Огнянов Стефанов,
София, кв. Драгалевци, ул. Мащерка 20.
Второ гражданско отделение, 712/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Стил Трейд“ – ЕООД, с. Световрачене,
ул. Дружба 6, срещу „АТМ Агро“ – ООД, Враца,
ул. Кръстю Българията 40; „БМП Груп“ – ЕООД,
София, бул. Цар Освободител 29, ет. 1; Здравко
Тодоров Йотов, Мездра, ул. Дунав 11.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 106/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7599/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Зафиров Йовчев, София, кв.
Бенковски, ул. Бодра смяна, бл. 41, вх. А, ап. 14;
Тончо Георгиев Йовчев чрез адвокат Павел Владимиров, София, ул. Позитано 14, кантора 9, срещу
Сашо Фиданов Богданов, София, кв. Бенковски,
бул. Лазар Михайлов 48, вх. Б, ет. 3, ап. 21.
Трето гражданско отделение, 582/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15937/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Георгиев Бранков чрез адвокат Светлана Нейкова, София, ул. 20 април 19,
ет. 2, срещу „Летище София“ – ЕАД, София, бул.
Христофор Колумб 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 181/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
689/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Каталина Николова Спасова, Пазарджик, ул. Иван Клинчаров 4, ет. 7, ап. 27, срещу
Минка Боянова Гайбиева чрез адвокат Весела
Спасова Михалева, София, ул. Позитано 7, ет. 6;
Янчо Василев Янчев, Пазарджик, бул. Княгиня
Мария-Луиза 101, ет. 6.
Четвърто гражданско отделение, 1250/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
264/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Цонка Илиева Базатева с фирма
„Ангел Безатев – Цонка Безатева“ чрез адвокат
Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5,
срещу ЕТ Христо Атанасов Базатев с фирма „Севдалина – Христо Безатев“ чрез адвокат Гинка
Черничерска, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 83/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9085/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цонка Ангелова Стоянова, Приморско, ул. Иглика 4а, срещу „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, представлявано от
изпълнителния директор Йордан Стоянов Недев,
София, ул. Иван Вазов 3.
Четвърто гражданско отделение, 89/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9331/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Таня Манойлова Спасова чрез адвокат
Стефка Георгиева, София, бул. Ал. Стамболийски
22, вх. А, ет. 2, срещу Целодневна детска градина
№ 56 чрез адвокат Елза Костова, София, бул.
Арсеналски 49.
Четвърто гражданско отделение, 114/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
832/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Нели Георгиева Гъркова, гр. Батак,
пл. Оборище 4, срещу Община Батак, гр. Батак,
пл. Освобождение 5.
Четвърто гражданско отделение, 204/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1880/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Нели Димитрова Овчарова чрез
адвокат Светослав Спасов, Варна, ж. к. Владислав Варненчик, бл. 303, вх. 15, ет. 5, ап. 228,
срещу „Е. ОН България Продажби“ – АД, чрез
адвокат Паскал Гонов, Варна, бул. Сливница
98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 – Адвокатско дружество
Басаров и Гонов.
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Четвърто гражданско отделение, 214/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1781/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Евелина Иванова Георгиева в качеството на
майка и законен представител на Мартин Георгиев
Георгиев чрез адвокат Мариана Димитрова, Бургас,
ул. Цар Асен 27, срещу Георги Стоянов Георгиев
чрез адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище
77, и страна дирекция „Социално подпомагане“,
Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 2.
НА 4.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 56/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1306/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лозан Добренов Стоичков чрез адвокат
Румяна Гледжарска, София, ул. Г. С. Раковски 99,
срещу Васил Добренов Кръстанов чрез адвокат
Маруся Алексиева, София, ул. Граф Игнатиев 6.
Първо гражданско отделение, 472/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
595/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ицко Валентинов Георгиев чрез
адвокат Искра Немчева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 47, ет. 3, офис 9, срещу Щерю Илиев
Вецов, Разлог, ул. Стамболийски 69; Вера Илиева
Бангеева, Разлог, ул. Братя Каназиреви 31; Елена
Илиева Вецова, Разлог, ул. Братя Каназиреви 31;
Николай Милошев Минков, Разлог, ул. Марица 3.
Първо гражданско отделение, 482/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
477/2011 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Виолета Божилова Миндова чрез
адвокат Васил Василев, гр. Елин Пелин, пл. Св.
Николай Чудотворец 2, ет. 3, срещу Велин Божилов Миндов чрез адвокат Милена Бабалева,
София, ул. Дамян Груев 15, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 536/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10957/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Съюза на тракийските дружества в
България, София, ул. Стефан Караджа 7а, ет. 2,
срещу Младежка кооперация „Ялта“ чрез адвокат
Петьо Аспарухов Щъркелов, София, Лозенец, ул.
Деница 4; Димитър Петров Радев, София, бул.
Едуард И. Тотлебен 63, ет. 2; Ради Димитров
Радев, София, бул. Едуард И. Тотлебен 63, ет. 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 256/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Мария Иванова Георгиева чрез адвокат Жанета Алдинова, Ямбол, ул. Ж. Папазов
14, ет. 3, кантора 306; Иван Димов Георгиев
чрез адвокат Жанета Алдинова, Ямбол, ул. Ж.
Папазов 14, ет. 3, кантора 306; Георги Димов
Георгиев чрез адвокат Жанета Алдинова, Ямбол,
ул. Ж. Папазов 14, ет. 3, кантора 306; Пламен
Димов Георгиев чрез адвокат Жанета Алдинова,
Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, ет. 3, кантора 306,
срещу Борис Димитров Богословов чрез адвокат
Денка Гочева Дрянова, Ямбол, ул. Ж. Папазов
14, ет. 3, кантора 304; Милена Георгиева Владова-Енчева чрез особен представител Анелия
Неделчева Димитрова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 207.
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Трето гражданско отделение, 516/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
429/2011 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Емилия Иванова Калоянова като
майка и законна представителка на Сияна Ивова
Калоянова чрез адвокат Иглика Иванова, Севлиево, ул. Ангел Кънчев 18, срещу Иво Цветанов
Калоянов чрез адвокат Радка Балтова, Габрово,
ул. Скобелевска 28А.
Трето гражданско отделение, 520/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6890/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Велян Георгиев Велев чрез адвокат
Ирина Стоева, София, ул. Сан Стефано 17, ет. 3,
срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, София,
ул. Ястребец 23Б, и трета страна „Бруната България“ – ООД, София, бул. Братя Бъкстон 85.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1520/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2105/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на образованието,
София, бул. Княз Дондуков 2А, срещу Катерина
Томова Чаркчиева чрез адвокат Надежда Гаргова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 21.
Четвърто гражданско отделение, 97/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1621/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Атанас Косев Косев чрез адвокат
Константин Иванов Тончев, Бургас, ул. Генерал
Гурко 9, ет. 1, срещу „Балкани – ЛК“ – ЕООД,
Бургас, площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас“.
Четвърто гражданско отделение, 208/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
269/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Нася Атанасова Ганева,
действаща чрез своята майка и законна представителка Силвия Ангелова Найденова, чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Павликени, пл.
Свобода 24, ет. 1, срещу „Каполи – ЕР“ – ООД, гр.
Бяла, област Русе, ул. Арнолди 1, бл. Модул, ет. 4.
НА 5.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 493/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6779/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Тодоров Киров чрез адвокат
Димитър Радев, София, ул. Светослав Тертер 24,
срещу Светла Цветанова Цонкова чрез адвокат
Иван Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
Омуртаг 2.
Първо гражданско отделение, 551/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1059/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ради Иванов Николчов чрез адвокат
Михаела Георгиева Белчева, София, ул. 11 август,
2, ет. 2, ап. 6, срещу Ганка Илиева Георгиева
чрез адвокат Ренета Станчева, София, ул. Христо
Ботев 2, ет. 3, офис 17.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 351/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4888/2010 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Юлис Петрова Младенова чрез адвокат
Мина Константинова, София, ул. Цар Асен 22,
партер, срещу Величка Петкова Наумова, София,
ул. Аксаков 50, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 226/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „НУРТС България“ – АД, София, ул.
Пейо Яворов 2, срещу Иван Георгиев Атанасов
чрез адвокат Христина Костадинова, Сливен, ул.
Великокняжевска 12.
Трето гражданско отделение, 313/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1750/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Петко Пейчев Пейчев чрез адвокат
Севим Неджатиева, Бургас, ул. Васил Левски 27,
ет. 1; „Бургасбус“ – ЕООД, чрез адвокат Калин
Козладеров, Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1568/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 374/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Владимир Николов Шипков, София,
ж. к. Хиподрума, бл. 114, вх. Б, ет. 7, ап. 36, срещу
Софийски апелативен съд, София, бул. Витоша 2;
Софийски окръжен съд, София, бул. Витоша 2,
и страна Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1688/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14411/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Меридиан – 21“ – ЕООД, представлявано от управителя Данаил Янакиев Данаилов,
София, ул. Резбарска 5, срещу Красимир Тодоров
Георгиев чрез адвокат Ринка Пашова, София, ул.
Цар Асен 2Б, мецанин.
Четвърто гражданско отделение, 1758/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
253/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството чрез Валери Бориславов Смиленов – областен управител на
област с административен център Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 9; Министерството на
отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу
Община Гоце Делчев чрез адвокат Марияна
Тонева Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Александър
Стамболийски 11; „Валан“ – ЕООД, представлявано от Атанас Атанасов, Благоевград, ул.
Г. Андрейчин, до бл. 20 – супермаркет.
Четвърто гражданско отделение, 828/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 102/2012 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Венцислав Петров Коцовски, Балчик, ул. Александър Стамболийски 13, срещу
Николай Добрев Ангелов, Балчик, ж. к. Балик,
бл. 16, вх. Б, ап. 5.
НА 6.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 740/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
718/2010 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Христинка Владимирова Чукачева чрез
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адвокат Вададжийска, Самоков, ул. Македония
34А, ет. 2, офис 201; Румен Георгиев Чукачев чрез
адвокат Вададжийска, Самоков, ул. Македония
34А, ет. 2, офис 201, срещу Христина Иванова
Натан чрез адвокат Дамянов, София, ж. к. Люлин, бл. 385, вх. А; Ерик Ивайлов Чукачев чрез
законен представител Милена Леонова Петрова,
София, жк. Мотописта, ул. Славовица, бл. 24Е,
вх. Б, ет. 5, ап. Б13; Милена Леонова Петрова,
София, жк. Мотописта, ул. Славовица, бл. 24Е,
вх. Б, ет. 5, ап. Б13.
Първо гражданско отделение, 461/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
991/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пенка Маринова Трифонова чрез
адвокат Станков, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, к-ра 148, срещу Столична община,
София, ул. Плакалница 51, бл. 59.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 217/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
329/2011 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Панайот Георгиев Бакалов, София,
ж. к. Младост 3, бл. 330А, вх. 2, ет. 3, ап. 42,
срещу Гюрсел Мехмед Кадир чрез адвокат Милена Караманолова, Кърджали, ул. Булаир 6А.
Второ гражданско отделение, 394/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11538/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Манев Манев, София, ж. к.
Суха река, бл. 85А, вх. А, ет. 5, ап. 14, срещу
Мария Стоянова Паликарска, София, ж. к. Гео
Милев, бл. 240, вх. Г, ет. 3, ап. 75.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 537/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11786/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Националната агенция за приходите, София, ул. Аксаков 21, срещу Георги Петров
Василев чрез адвокат Светлана Нейкова, София,
ул. 20 април 19, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1671/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 297/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Адем Щюкрю Хайруллах чрез
адвокат Желка Желева, Пловдив, ул. Скайлер
3, ет. 1, срещу Севдие Иляз Хайруллах чрез адвокат Стефка Николова Георгиева, Асеновград,
ул. Трети март 34, ет. 4, офис 6.
Четвърто гражданско отделение, 190/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1518/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Дончо Димитров Димитров чрез
адвокат Константин Иванов Тончев, Бургас, ул.
Генерал Гурко 9, ет. 1, срещу „Балкани – ЛК“ –
ЕООД, Бургас, площадката на „Лукойл Нефтохим
Бургас“ – АД.
Четвърто гражданско отделение, 196/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 755/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цветанка Стоянова Игнатова
чрез адвокат Кръстьо Петров Кърпаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 9, ет. 1, офис 2, срещу ДП
„Строителство и възстановяване“, София, бул.
Цар Борис ІІІ № 54.
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Четвърто гражданско отделение, 203/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
948/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Тодор Илиев
Панев чрез адвокат Николай Цонев, Пловдив,
ул. Никола Войвода 2.
Четвърто гражданско отделение, 266/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
873/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Димитър
Георгиев Андонов чрез адвокат Живко Колев
Колев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 3, ет. 3.
НА 10.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 891/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2810/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васко Иванов Ушев чрез адвокат
Димитър Стефанов, София, бул. Цар Освободител 8; Владимир Георгиев Пенев чрез адвокат
Николай Профиров, София, ул. Пиротска 9,
ет. 4; Иванка Кирилова Пенева чрез адвокат
Николай Профиров, София, ул. Пиротска 9,
ет. 4; Иван Васков Ушев чрез адвокат Димитър Стефанов, София, бул. Цар Освободител 8,
срещу Александър Васков Ушев, Кърджали, ул.
Омуртаг 4В, ап. 29.
Първо гражданско отделение, 1106/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от ЕТ „Спектър – Експрес – Георги Русев“
чрез адвокат Искра Желева, Добрич, ул. 25 септември 56, вх. Б, ап. 1, срещу Иванка Тодорова
Канаврова чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Дарин Димитров
Канавров чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Гаврил Иванов
Христов чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Здравка Иванова
Стоянова чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Йорданка Стайкова Канаврова чрез адвокат Добрин Добрев,
Добрич, ул. Независимост 14, офис 306; Наско
Ангелов Канавров чрез адвокат Добрин Добрев,
Добрич, ул. Независимост 14, офис 306.
Първо гражданско отделение, 32/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Емилия Славчева Влахова чрез адвокат
Надежда Димитрова, Монтана, ул. Цар Симеон
51а; Любчо Славчов Тодоров чрез адвокат Лилия
Григорова, Монтана, ул. Васил Левски 6, ет. 1,
ап. 2; Есмералда Константинова Тодорова чрез
адвокат Лилия Григорова, Монтана, ул. Васил
Левски 6, ет. 1, ап. 2, срещу Наталия Славчова
Манчева, с. Писарево, ул. Генерал Гурко 4.
Първо гражданско отделение, 214/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2700/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Крум Георгиев Ракидов чрез адвокат
Мария Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4, срещу Лени Георгиева Кильозова
чрез адвокат Георги Атанасов, Пловдив, ул. Цар
Калоян 8, ет. 4, кантора 6; Валентина Георгиева
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Ракидова чрез адвокат Георги Атанасов, Пловдив,
ул. Цар Калоян 8, ет. 4, кантора 6.
Първо гражданско отделение, 229/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Никола Захариев Чичанов чрез адвокат Атанас Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка 5,
ет. 3; Иванка Шерионова Чичанова чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка 5, ет. 3;
Катя Георгиева Чичанова-Иванова чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка 5, ет. 3;
Иван Филипов Иванов чрез адвокат Атанас Тасков,
Бургас, пл. Баба Ганка 5, ет. 3; Кирил Георгиев
Чичанов чрез адвокат Атанас Тасков, Бургас, пл.
Баба Ганка 5, ет. 3, срещу Димитрина Захариева
Чичанова чрез адвокат Радка Тетрадова, Бургас,
ул. Сердика 2Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 236/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
701/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Петко Ангелов Ангелов чрез адвокат
Наталия Янева, Хасково, ул. Христо Ботев 1,
ет. 4, стая 432; Станка Георгиева Ангелова чрез
адвокат Наталия Янева, Хасково, ул. Христо
Ботев 1, ет. 4, стая 432, срещу Янко Панайотов
Петров чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул.
Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Диляна Миткова
Петрова чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул.
Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Община Хасково,
Хасково, пл. Общински 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 334/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 584/2011 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от „Видахим“ – А Д, Видин, Южна
промишлена зона, срещу Кирил Захариев Хараламбов чрез адвокат Анжела Милева, Видин,
ул. Витоша 9, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 458/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3256/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на РБ, София, бул.
Витоша 2, срещу Антон Сергеев Георгиев чрез
адвокат Стоян Савчев, София, ул. Цар Асен 11,
ет. 1, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 576/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3558/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Мирослав Павлинов Тодоров чрез адвокат Венцислав Димитров,
София, ул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, офис 431;
Софийски градски съд, София, бул. Витоша 2;
Софийски апелативен съд, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 127/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6193/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С.
Раковски 47, срещу Красимир Живков Калинчев
чрез адвокат Александър Кашъмов, София, бул.
Васил Левски 69, ет. 2, кантора 39.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 636/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14314/2010 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Капитално строителство БГ“ – АД,
с изпълнителен директор Златин Здравков Костов чрез адвокат Свилена Димитрова, София,
ул. Позитано 11А, ет. 5, ап. 13, срещу „Бауформ
груп“ – ООД, с управител Делян Анастасов Тарабанов чрез адвокат Борис Еленков, София, ул.
Кузман Шапкарев 4, ет. 1.
Първо търговско отделение, 690/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4705/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Кирилов Григоров чрез адвокат
Радомир Доросиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 313, срещу ЧЕЗ „Електро България“ – АД,
София, ул. Г. Раковски 140.
Първо търговско отделение, 821/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
464/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстрашън 1“ – ЕООД, с управител Димка
Иванова Кънчева, София, ул. Г. С. Раковски
130, ет. 1, ап. 4, срещу Карън Мария Браун чрез
адвокат Нейко Славов, София, ул. Русалийски
проход 19, ет. 2, офис 2; Мратин Кейн чрез
адвокат Нейко Славов, София, ул. Русалийски
проход 19, ет. 2, офис 2; и трета страна „Лийгъл
индипенданс България“ – ЕООД, София, ул.
Московска 17, ет. 3.
Първо търговско отделение, 993/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 127/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Александър Крумов Георгиев чрез адвокат Антон
Коларов, София, бул. Княз Александър Дондуков
13, ет. 2, срещу „Строй Мап“ – ООД, чрез адвокат Стоева, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, стая 101.
Първо търговско отделение, 998/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Красимир Цветанов Цонев
чрез адвокат Мария Стоянова, Горна Оряховица,
ул. Отец Паисий Хилендарски 11, срещу Георги
Христов Димитров, Горна Оряховица, ул. Васил
Априлов 21, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1198/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3418/2010 по описа на Градски съд София, подадена от Мария Маринова Лазарова-Иванова,
София, ул. Николай Коперник, бл. 152, вх. 1, ап. 6,
срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, София, ул.
Ястребец 23Б.
НА 10.12.2012 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 820/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 281/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, с изпълнителен директор Данаил Стоянов Папазов,
Варна, пл. Славейков 1, срещу Никола Тодоров
Железов чрез адвокат Желимир Ялнъзов, Вар
на, ул. Граф Игнатиев 17, и трета страна ЗАД
„А лианц България“ – А Д, София, бул. К няз
Дондуков 59.
Първо търговско отделение, 849/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 145/2011
по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, РЦ – Велико
Търново, ул. Цар Освободител 3, срещу Анка
Христова Халачева чрез адвокат Свилен Шар-
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ков, Велико Търново, ул. Васил Левски 11; Поля
Пенчева Ганева чрез адвокат Свилен Шарков,
Велико Търново, ул. Васил Левски 11.
Първо търговско отделение, 939/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 765/2011
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от „Асеновград – Табак“ – АД, Асеновград, ул.
Александър Стамболийски 22, срещу ЕТ Никола
Владимиров Петров с фирма „Никола Петров“,
Асеновград, ул. Г. Димитров 126.
НА 11.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 150/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
313/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Държавно горско стопанство „Твърдица“,
Сливен, ул. Орешак 15а, срещу Ахмед Хасанов
А лиосманов чрез адвокат Людмила Петрова
Алексиева, Сливен, ул. Георги Сава Раковски
1, офис 10.
Трето гражданско отделение, 309/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2011 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Веселин Русев Димитров, Габрово,
ул. Мирни дни 10, срещу Министерството на
здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 914/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1255/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тюркийе Ихраджат Креди Банкасъ
А. Ш. (Тюрк Ексимбанк) чрез адвокат Петър
Петров, София, ул. Марко Балабанов 4; „САРС
Груп“ – ЕООД,, Пловдив, ул. Брезовска 13.
НА 11.12.2012 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 123/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 785/2010
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
СД „Виктория 5 – Цветански и сие“ чрез адвокат
Иво Костадинов, Пловдив, бул. Шести септември
161, ап. 37, срещу „Евасто“ – ООД, Пловдив, ж. к.
Тракия, бл. 109, ет. 2, ап. 7.
Второ търговско отделение, 138/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2582/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светла Младенова Стоянова чрез
адвокат Красимира Янева, София, бул. Витоша
1, ет. 4, кантора 447; Божидар Стефанов Стоянов
чрез адвокат Красимира Янева, София, бул.
Витоша 1, ет. 4, кантора 447; Застрахователно
дружество „Евроинс“ – А Д, София, бул. Хр.
Колумб 43; Стефан Божидаров Стоянов, чрез
адвокат Красимира Янева, София, бул. Витоша
1, ет. 4, кантора 447, срещу Гаранционен фонд,
Софи я, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета
страна Апостол Божков Маринов чрез адвокат
Мартин Мънчев, Бургас, ж. к. Славейков, бл. 48,
ет. 13, ап. 88.
Второ търговско отделение, 188/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3267/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Васил
Георгиев Банчев чрез особен представител Албена
Стефчова, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 2.
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Второ търговско отделение, 259/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
446/2010 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Спортком“ – ЕООД, Пловдив, ул.
Йоаким Груев 15А, ет. 1, срещу „Търговски център Варна“ – ООД, чрез адвокат Кремена Танева,
Варна, ул. Петко Каравелов 3, ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, 352/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
522/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Гаранционен фонд“, София, ул.
Граф Игнатиев 2, срещу Димитър Василев Дичев чрез адвокат Светлана Дойчева, София, ул.
Ген. Паренсов 22Б, ет. 2; Марин Василев Дичев
чрез адвокат Светлана Дойчева, София, ул. Ген.
Паренсов 22Б, ет. 2; ЗД „Евро Инс“, София, ул.
Христофор Колумб 43, и трета страна Николай
Христов Петков, София, ж. к. Обеля 2, бл. 237,
вх. А, ет. 3, ап. 7.
Второ търговско отделение, 425/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Поляница“ – АД, Търговище, ул.
Преслав 2, срещу „Винокап“ – ЕООД, София,
ул. Лавеле 19, ет. 5.
Второ търговско отделение, 518/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3161/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, чрез
адвокат Борис Георгиев Джелепов, Пловдив, ул.
Македония 2, срещу „Меритранс 2002“ – ЕООД,
чрез адвокат Снежана Петрова Славова, Пловдив,
ул. Парчевич 2, офис 301 или 101.
Второ търговско отделение, 543/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12803/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Орсо“ – ООД, чрез адвокат Пламен
Динев Желев, София, ул. Княз Борис Първи 98,
ап. 7, срещу „Елледжиби България“ – ООД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 34А, ет. 3, ап. 16.
Второ търговско отделение, 642/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1006/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Гаранционен фонд“, София, ул. Граф
Игнатиев 2, срещу Божана Илиева Обретенова
чрез адвокат Ботьо Пейчевски, София, ул. Кричим 69, и трета страна Бисер Бойков Николов,
Враца, Затвора.
Второ търговско отделение, 767/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
799/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Диана Антонова Наскова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33,
офис 3, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51Д, и трета страна Юсеин Салиев
Яшаров, Варна, Затвора.
Второ търговско отделение, 872/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
869/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илия Благоев Илиев чрез адвокат
Нина Папазова, Пловдив, ул. Райко Даскалов
53; Недялка Борисова Илиева чрез адвокат Нина
Папазова, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, срещу
ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д;
„Гаранционен фонд“, София, ул. Граф Игнатиев
2, ет. 4, и трета страна Абдул Самед Асан чрез
адвокат Светлин Панов Пловдив, ул. Леонардо
да Винчи 5, ет. 2, офис 8.
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Второ търговско отделение, 1134/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
130/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Община Лясковец, пл. Възраждане 1, срещу Емил Божидаров Карабашки,
Горна Оряховица, ул. Младост 5А.
Второ търговско отделение, 158/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1772/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Национална агенция за приходите,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 52, срещу „Бертуци – комерс“ – АД, София, ул. Генерал Гурко 12.
НА 12.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 187/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ „Бузидис Комерс – Асен Левов“,
Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3, срещу Петър
Асенов Пампоров, Златоград, ул. Ахрида 41.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1747/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2313/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу Нина Петрова
Йолова чрез адвокат Ваня Христова Лазарова,
София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6.
Четвърто гражданско отделение, 1774/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
326/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от „Язаки – България“ – ЕООД, представлявано
от Макс Ланг – управител, Ямбол, бул. Европа
43, срещу Димитрина Василева Баралиева чрез
адвокат Анна Георгиева Станкова, Сливен, ул.
Раковски 1, офис 7.
Четвърто гражданско отделение, 24/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
773/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Снежана Божидарова Абрашева-Коева
чрез адвокат Пламен Попадичов, София, Търговски дом, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1, кантора 117,
срещу Светослав Огнянов Герджиков, София, ул.
Екзарх Йосиф 71, ет. 2, ап. 7.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 50/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 174/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена
от „Честертън“ – ЕАД (в ликвидация), София,
пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 1, срещу Венцислав
Симеонов Стоев, София, ул. Алабин 48.
Второ търговско отделение, 1002/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
481/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Александър Евгениевич Киселев чрез
адвокат Димитрина Хаджиева, гр. Сандански, ул.
Банска 2, срещу „Сандански пропърти“ – ЕООД,
Сандански, ул. Македония 38, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1067/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
98/2011 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Светла Димитрова Шомова,

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

действаща като ЕТ с фирма „Светла Шомова“ чрез
адвокат Георги Вълков, София, бул. Скобелев 35,
ет. 4, ап. 19, срещу „Универсал Пенев“ – ЕООД,
Павликени, ул. Васил Левски 99, вх. А, ет. 2, ап. 2.
Второ търговско отделение, 1278/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Тихомир Иванов Тотев чрез адвокат Биляна
Димитрова, Русе, ул. Църковна независимост 16,
ет. 4, офис 5, срещу „ПроКредит Банк (България)“ – АД, София, бул. Тодор Александров 26.
Второ търговско отделение, 32/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело
1327/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йорданка Русева Маринова като
майка и законен представител на Филип Филипов Маринов чрез адвокат Светлана Дойчева,
София; Йорданка Русева Маринова чрез адвокат
Светлана Дойчева, София, ул. Ген. Паренсов 22Б,
ет. 2, ап. 13, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София;
Елка Андонова Маринова чрез адвокат Светлана
Дойчева, София, ул. Ген. Паренсов 22Б, ет. 2;
Илиян Филипов Маринов чрез адвокат Светлана
Дойчева, София, ул. Ген. Паренсов, „Гаранционен
фонд“, София, ул. Граф Игнатиев 2.
Второ търговско отделение, 46/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 147/2011
по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил
и Методий 17 – 19, срещу „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ – ООД, чрез адвокат Стоян
Стоянов, Шумен, ул. Съединение 68, вх. 1, ет. 1,
ап. 4; Община Шумен чрез адвокат Генчо Гатев,
Шумен, ул. Съединение 113, ет. 2.
Второ търговско отделение, 79/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1433/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Стомана индъстри“ – АД, Перник, ул. Владайско
въстание 1, срещу Национален синдикат „Защита“
чрез адвокат Недялка Миланова, София, ж. к.
Младост, бл. 89, вх. 11, ет. 1, ап. 186.
Второ търговско отделение, 145/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1011/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Винпром – Свищов“ – АД,
Свищов, ул. 33-ти свищовски полк 110, срещу
Елена Железова Христова, Русе, ул. Мутуркова 59.
НА 13.12.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1756/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1902/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Държавната опера – Пловдив, пл.
Централен 1, срещу Божидар Божидаров Абрашев
чрез адвокат Наум Китанов Китанов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 2, офис 207.
Четвърто гражданско отделение, 93/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
857/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Милена Георгиева Апостолова чрез
адвокат Емилия Недева, Пловдив, бул. Шести
септември 160, ет. 1, срещу Окръжен съд Хасково,
бул. България 144.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 855/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Нели Добрева Хубенова чрез адвокат Марияна Силяновска, София, ул. Ген. Щерю
Атанасов 5, срещу „Атаро клима“ – ЕООД, с
управител Атанас Христов Рогачев, Пловдив, ул.
Васил Левски 272.
9628
Пловдивският районен съд, Х гр. състав, призовава Михаел Ханс Щратер, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 19.12.2012 г. в 13,30 ч. за връчване
на преписите от ИМ, приложенията към нея и
указанията по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д.
№ 4314/2012, заведено от Янка Георгиева Милянчева от гр. Куклен, за иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ.
Ако въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
9843
Разградският районен съд призовава Слободе
Угриноски, с неизвестен адрес, роден на 21.01.1971 г.
в с. Загреб, Македония, да се яви в съда на
4.12.2012 г. в 9,30 ч. като ответник по бр. дело №
101/2012, заведено от Румяна Радева Угриноска,
на основание чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9844
Разградският районен съд призовава Юмит
Демир, с неизвестен адрес, родена на 18.03.1976 г. в
Република Турция, да се яви в съда на 4.12.2012 г.
в 9,30 ч. като ответница по гр. д. № 1422/2012,
заведено от Галя Йосифова Минчева, на основание чл. 127 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9851
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Беа
Строй“ – ЕООД (н.), от събрание, проведено
на 20.09.2012 г., по т.д. № 416/2011 по описа на
Окръжния съд – Благоевград, да се явят в съдебно заседание на 15.11.2012 г. от 14 ч. по т.д. №
423/2012 по описа на Окръжния съд – Благоевград,
образувано по жалба от „Беа Строй“ – ЕООД
(н.), срещу решения, приети от събрание на кредиторите, проведено на 20.09.2012 г. Заседанието
ще се проведе в Окръжния съд – Благоевград.
9845

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
35. – Националният съвет на Политическа
партия „Български демократически форум“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Х редовен конгрес на 1.12.2012 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис
III № 41, Дом на културата „Красно село“, зала
1, при следния дневен ред: 1. политически доклад
на председателя на БДФ; 2. отчет на Централната контролно-ревизионна комисия; 3. промени в
устава; 4. избор на председател; 5. избор на национален съвет и на Централна контролно-ревизионна комисия; 6. разни. Конгресът се свиква на
основание Устава на Българския демократически
форум поради изтичане на мандата на сегашното

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

ръководство. При липса на кворум на основание
Устава на партията във връзка с чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Редът за
излъчване на делегати е определен с решение на
Националния съвет на Българския демократически
форум: 1 делегиран член се избира на 10 редовни
членове на партията.
9869
1. – Управителният съвет на Съюза на българските композитори (СБК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 1.12.2012 г. в 9 ч. в сградата на
СБК – София, ул. Ив. Вазов 2, при следния дневен
ред: 1. гласуване на промени в устава на СБК; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
9893
1. – Управителният съвет на сдружение „Ереван“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 5.12.2012 г.
в 10 ч. в салона на Арменския народен дом (бул.
Тодор Александров 31) при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода
2007 – 2012 г.; 2. отчет на ревизионната комисия; 3.
избор на нов управителен съвет и нова ревизионна
комисия; 4. разни.
9892
1. – Управителният съвет на Училищното настоятелство при 26 СОУ „Йордан Йовков“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 13.12.2012 г. в 18 ч. в София, 26
СОУ „Йордан Йовков“, ул. Кореняците 40, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността за периода септември 2011 – юни 2012 г.; 2. приемане
на програма за дейността за септември 2012 – юни
2013 г.; 3. избор на членове на управителния съвет
на настоятелството; 4. други. Право на глас в общото
събрание могат да упражнят всички лица, членове
на настоятелството. Членовете се легитимират с
документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с един час, след което се провежда и се
смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
9891
584. – Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители, София, на основание чл. 48, ал. 2 и 3
от Закона за частните съдебни изпълнители свиква
редовно годишно общо събрание на 26.01.2013 г. в
10 ч. в гр. Правец, хотел „Риу“, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността
на Камарата на частните съдебни изпълнители за
2012 г.; 2. приемане на бюджет за 2013 г.; 3. увеличаване на размера на встъпителната вноска; 4.
увеличаване на размера на задължителната годишна
вноска. При липса на кворум на основание чл. 49,
ал. 1 ЗЧСИ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9848
92. – Управителният съвет на сдружение „Кандидатстудентска борса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 15.10.2012 г.
свиква общо събрание на 5.02.2013 г. в 13,30 ч. в
Химикотехнологичен и металургичен университет,
бул. Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 4, кабинет 404,
при следния дневен ред: 1. отчет на управлението
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през 2012 г.; 2. приемане на бюджет за 2013 г.; 3.
организационни. Поканват се всички членове на
сдружението за регистрация в 13,30 ч. на 5.02.2013 г.
на мястото на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 14,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
9854
25. – Националното ръководство на Демократи
за силна България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 13 от устава на ДСБ и решение от 15.10.2012 г.
свиква Национално събрание на 1.12.2012 г. в 11 ч.
в УАСГ, зала „Максима“, бул. Христо Смирненски
1, София, при следния дневен ред: 1. политически
доклад на председателя на ДСБ; 2. политическа
дискусия; 3. приемане на политическа декларация
за откриване на кампанията на ДСБ за парламентарни избори 2013 г. Регистрацията на делегатите
започва от 9 ч. Делегатите на Националното съб
рание от общинските/районните организации на
ДСБ се определят на базата на получените гласове
на последните парламентарни избори.
9934
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
стрелба с лък „Раптор Арчери“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.12.2012 г. в 18 ч. в сградата на Спортен комплекс
„Арсенал“ – Казанлък, при следния дневен ред: 1.
финансов отчет за 2011 г.; 2. отчет на спортната
дейност на клуба през 2011 г.; 3. избор на нови
членове; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
9857
42. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
ЗА кани адвокатите на редовно годишно отчетно
събрание на 26.01.2013 г. в 9 ч. в пленарната зала
на Община Пазарджик при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Адвокатския съвет на
Адвокатска колегия – Пазарджик, през 2012 г. и
вземане на решение по него; 2. отчет за дейността на контролния съвет през 2012 г.; 3. отчет за
дейността на Дисциплинарния съд през 2012 г.; 4.
приемане на бюджета за 2013 г.; 5. избиране на
делегати за общото събрание на адвокатите; 6. избор
на органи на адвокатската колегия – адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе в 10 ч.
9853
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Волейболен клуб Енергетика“, гр.
Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 14.12.2012 г. в 19 ч.
в гр. Раднево, ул. Митьо Станев 1, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на молби за приемане
и приемане на нови членове на общото събрание
на „Волейболен клуб Енергетика“; 2. колективна
оставка на управителния съвет; 3. избор на членове
на управителния съвет. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на общото събрание.
9856
10. – Съветът на настоятелите на 175 Основно
училище „Васил Левски“, София, с. Мрамор, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
училищното настоятелство на 175 Основно училище
„Васил Левски“ на 5.12.2012 г. в 18,30 ч. в сградата
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на 175 Основно училище „Васил Левски“, София,
с. Мрамор, при дневен ред: 1. приемане на отчет
за работата на съвета на настоятелите на настоятелството за 2009 – 2012 г.; 2. приемане на отчет на
съвета на настоятелите на училищното настоятелство
за изпълнението на бюджета на настоятелството за
периода 2009 – 2012 г.; 3. приемане на заключение
на контролния съвет за дейността на настоятелството за периода 2009 – 2012 г.; 4. освобождаване на
членовете на съвета на настоятелите на училищното
настоятелство и на контролния съвет на настоятелството; 5. избор на нов съвет на настоятелите
на училищното настоятелство и на нов контролен
съвет; 6. избор на касиер; 7. приемане на програма
за дейността на училищното настоятелство и бюджет
за 2012/2013 г.
9847
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб биатлон и ски бягане“, с.
Стамболово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
на УС на клуба свиква общо събрание на сдружението на 22.12.2012 г. в 14 ч. в салона на читалище
„Светлина“ – с. Стамболово, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2010, 2011 и
2012 г.; 2. доклад на контролния съвет за 2010, 2011
и 2012 г.; 3. разисквания и приемане на отчета на
УС и доклада на КС; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. избор на нов контролен съвет; 6. разни.
9855
82. – „Софарма имоти“ – АДСИЦ, уведомява
инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 386 097 броя обикновени, поименни,
безналични акции с право на глас и от същия клас
акции, както съществуващите акции, с номинална
стойност 1 лв. и емисионна стойност 2,40 лв. всяка
съгласно решението за увеличаване на капитала от
12 869 903 лв. до 13 256 000 лв., прието от съвета
на директорите на дружеството на 29 юни 2012 г.,
и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение
№ 1015-Е от 17.10.2012 г. 1. Размер на заявения
за набиране капитал, допустими отклонения, брой,
номинална и емисионна стойност, видове акции
и права по тях. Капиталът на „Софарма имоти“ –
АДСИЦ, се увеличава от 12 869 903 лв. до 13 256 000 лв.
чрез издаване на 386 097 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност 1 лв. Капиталът на дружеството ще
бъде увеличен само ако бъдат записани и платени
най-малко 193 048 акции с номинална стойност
1 лв. и емисионна стойност 2,40 лв. всяка една, в
който случай капиталът на дружеството ще бъде
увеличен само със стойността на записаните акции.
Не е възможно отклонение над горната граница на
заявения за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2,40 лв. Всички издадени от „Софарма имоти“ – АДСИЦ, акции, както и акциите
от новата емисия са от един клас – обикновени,
безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент
и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане
на интересите на акционерите. 2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите
акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните
права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право
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да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично
предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия
работен ден „Централен депозитар“ – АД, открива
сметки за права на тези лица въз основа на данни
от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава
едно право, като тридесет и три цяло и тридесет и
четири стотни права дават възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност 2,40 лв.
всяка. След издаването на правата всяко лице може
да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на аукциона.
При упражняване на тридесет и три цяло и тридесет и четири стотни права дават възможност за
записване една нова акция по емисионна стойност
2,40 лв. При получаване на число, което не е цяло,
се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице
може да запише такъв брой акции, който е равен
на броя на придобитите и/или притежавани от него
права, разделен на 33,34. 3. Начален и краен срок,
условия и ред за прехвърляне на правата. Начален
и краен срок, условия и ред за записване на акции
от новата емисия от притежателя на права. 3.1.
Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5
ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1
ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикуването му
в един централен ежедневник – в. „24 часа“. За
начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати – датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ или датата на
публикуването му във в. „24 часа“. 3.2. Краен срок
за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4
ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата по т. 3.1.
3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната
покупко-продажба (търговията с права) съгласно
чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на основен пазар на „Българска фондова борса – София“ – АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за
продажба до съответния инвестиционен посредник,
при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други
способи се прилагат разпоредбите на Правилника
на „Централен депозитар“ – АД. Началният срок за
търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1.
Съгласно Правилата на „БФБ – София“ – АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2
работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели
на права имат право да продадат правата си по
посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден
за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар“ – АД. На 5-ия работен ден след крайната
дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2.
„Софарма имоти“ – АДСИЦ, чрез упълномощения
инвестиционен посредник „София Интернешънъл
Секюритиз“ – АД, предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са
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записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „Софарма имоти“ – АДСИЦ, ще разпредели сумата, получена от
продажбата на неупражнените права, намалена с
разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка,
открита от „Централен депозитар“ – АД, и не могат
да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на
сумите, получени от продажбата на права, както в
срока за тяхното прехвърляне, така и при аукционна, се извършва със съдействието на „Централен
депозитар“ – АД, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден
по време на подписката „Централен депозитар“ – АД,
публично оповестява информация за упражнените
до края на предходния работен ден права. Лицата,
придобили права при продажбата чрез аукциона,
могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4. 3.4.
Краен срок за записване на акциите съгласно
чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден,
следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в
който изтича срокът за прехвърляне на правата по
т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения
начален и след посочения краен срок за записване.
3.5. Записването на акциите от новата емисия ще
се извършва при следните условия и ред: 3.5.1.
Лицата, получили права по лични сметки, заявяват
прехвърлянето на правата по свои подсметки при
инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи
акции с права, както и всички други притежатели
на права, придобили същите в срока за тяхното
прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай
техните неупражнени права ще бъдат продадени
служебно на аукцион. Лицата, придобили права при
продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване
по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за
записване на акции по дистанционен способ чрез
„Централен депозитар“ – АД, и неговите членове.
Записването на акции се извършва чрез подаване
на писмени заявки. Всички лица, притежаващи
акции с права, както и всички други притежатели
на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен
посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Николай Хайтов 3А, ет. 1, телефон: +359 2 988 63
40, факс: +359 2 937 98 77, e-mail: zaytseva@sis.bg,
обслужващ увеличението на капитала, и/или до
инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ – АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на
„Централен депозитар“ – АД. Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на
капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания. 3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако
е направено от акционер с акции с права и/или от
друг притежател на права до възможния брой акции
по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на
записваните акции до крайния срок за записване
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на акциите, при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой акции, за които
същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва
по специална набирателна сметка, открита на името на „Софарма имоти“ – АДСИЦ, IBAN:
BG45RZBB91555068059918, BIC: RZBBBGSF при
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД. Набирателната
сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо
акциите, най-късно до крайния срок за записване
на акциите. 3.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка
не могат да се използват преди приключване на
подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда. 4. Приложим
ред, ако всички предложени акции бъдат записани
преди края на подписката; ако всички предложени
акции не бъдат записани преди края на подписката;
ако до края на подписката бъдат записани повече
акции от предложените. Ако всички акции от тази
емисия бъдат записани преди крайния срок на
подписката, „Софарма имоти“ – АДСИЦ, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок
3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и
предприема необходимите действия за вписване на
увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ – АД,
КФН и „БФБ – София“ – АД. Ако до крайния срок
на подписката не бъдат записани всички акции, но
бъдат записани и платени най-малко 193 048 акции,
капиталът се увеличава до размера на записаните
и платени акции и новата емисия в този размер се
регистрира в „Централен депозитар“ – АД, КФН и
на „БФБ – София“ – АД. Увеличаването на капитала
с права изключва възможността за записване на
повече от посочените в т. 1 акции. 5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите
лихви при неуспешно приключила подписка. Ако
подписката приключи неуспешно, „Софарма имоти“ – АДСИЦ, публикува в 3-дневен срок съобщение
за това в два централни ежедневника (в-к „24 часа“
и в-к „Труд“), уведомява КФН и банката, в която
е открита набирателната сметка, по реда на чл. 84,
ал. 3 ЗППЦК и обявява по местата на подписката
условията и реда за връщане на набраните суми.
Внесените суми заедно с начислените от банката
лихви ще бъдат възстановени на инвеститорите
в срок 30 дни от уведомлението по чл. 84, ал. 3
ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

сметка или в брой на адреса на банката. В случай
че увеличението на капитала не бъде вписано в
търговския регистър, „Софарма имоти“ – АДСИЦ,
уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния
депозитар и публикува в посочените ежедневници
съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на
отказа и възстановява получените суми в 30-дневен
срок от уведомлението по същия ред. 6. Получаване на удостоверителните документи за издадените
акции и за направените вноски. След вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър дружеството регистрира емисията акции в Централния
депозитар. Централният депозитар ще открие нови
или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции.
Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни
посредници в „Централен депозитар“ – АД, ще бъдат
разпределени по съответните подсметки. При желание инвеститорите могат да получат удостоверителни
документи – депозитарни разписки – за получените
от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централния депозитар чрез
съответния инвестиционен посредник по искане на
акционера и съгласно Правилника на „Централен
депозитар“ – АД, и вътрешните актове на посредника.
Удостоверителен документ за направените вноски
е платежният документ (платежно нареждане или
вносна бележка) и се получава от обслужващата
банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните
акции. Към датата на обнародване на съобщението
Проспектът за първично публично предлагане на
акции на „Софарма имоти“ – АДСИЦ, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно
копие на следните адреси: в офиса на „Софарма
имоти“ – АДСИЦ: София, район „Изгрев“, ул.
Лъчезар Станчев 5, комплекс „Софарма Бизнес
Тауърс“, сграда А, ет. 20, тел.: +359 2 8134 523, лице
за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от
8,30 до 17 ч.; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, София, ул. Николай Хайтов
3А, ет. 1, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт:
Галина Зайцева, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Проспектът и допълнителна публична информация
за „Софарма имоти“ – АДСИЦ, могат да бъдат
получени и от публичния регистър на Комисията
за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл
Секюритиз“ – АД (www.sis.bg).
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