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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България реши:
Прек ратява п ъ лномощ и я та на Га лина
Симеонова Симеонова като народен представител от 31. многомандатен избирателен
район – Ямбол.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 8 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10413

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 8 НОЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и
на нейната администрация.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 9 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 37 и 40 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 97
от 2011 г. и бр. 22 и 47 от 2012 г.).
§ 2. В приложението към чл. 8, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерството
на финансите, приет с Постановление № 249
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97
от 2011 г. и бр. 6, 22 и 58 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. На ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „21“ се
заменя с „20“.
2. На ред „дирекция „Вътрешен контрол“
числото „13“ се заменя с „14“.
§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция,
приет с Постановление № 167 на Минис-

терския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от
20 07 г., бр. 61 о т 20 08 г., бр. 30 и 85 о т
2 0 0 9 г., бр. 34 о т 2 010 г., бр. 2 и 9 2 о т
2011 г. и бр. 6, 22, 49 и 58 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 числото „187“ се заменя
със „193“.
2. В приложението към чл. 4, ал. 2:
а) в наименованието числото „187“ се заменя със „193“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „155“ се заменя със „161“;
в) на ред „дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ числото „68“ се заменя
със „71“;
г) на ред „дирекция „Планова инспекцион
на дейност в областта на обществените поръчки“ числото „54“ се заменя с „56“;
д) на ред „дирекция „Правно осигуряване
на инспекционната дейност“ числото „20“ се
заменя с „21“.
§ 4. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване
на а дм инист рат ивни ст ру к т у ри к ъм м инистъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30
от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г.,
бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от
2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76,
90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90
и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г.,
бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90,
100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88
от 2010 г., бр. 92 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.)
в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се правят
следните изменения:
1. В т. 3 числото „187“ се заменя със „193“.
2. В т. 7 числото „44“ се заменя с „53“.
3. В т. 11 числото „7708“ се заменя със
„7693“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавната комисия по хазарта и на
нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа и числеността
на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация.
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Чл. 2. Държавната комисията по хазарта,
наричана по-нататък „комисията“, е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище
София – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите.
Чл. 3. Комисията осъществява държавния
надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА
Чл. 4. (1) Комисията е колегиален орган и
се състои от председател и четирима членове.
(2) Председателят и членовете на комисията
се назначават от министъра на финансите, като
един от членовете е от Националната агенция
за приходите и по един член се предлага съответно от министъра на вътрешните работи,
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма и от министъра на правосъдието.
(3) Условията за назначаване на председателя и членовете на комисията са определени
в Закона за хазарта.
(4) Членовете на комисията, без председателя є, не са щатни служители на нейната
администрация.
Чл. 5. Комисията има правомощия, определени в Закона за хазарта.
Чл. 6. (1) Председателят ръководи дейността
на комисията и я представлява.
(2) Правомощията на председателя на комисията, свързани с нейната компетентност,
са определени в Закона за хазарта.
(3) В изпълнение на своите правомощия
като ръководител на администрацията на
комисията председателят:
1. ръководи, координира и контролира
изпълнението на функциите на администрацията на комисията;
2. представлява комисията в контактите є
с други органи и организации, включително
на международно ниво;
3. п ла н и ра, разп редел я и кон т рол и ра
използването на предоставените бюджетни
средства на комисията;
4. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на комисията;
5. утвърждава длъжностното разписание
на администрацията на комисията;
6. назначава и освобождава държавните служители, присъжда техните рангове,
сключва и прекратява трудовите договори с
лицата, работещи по трудово правоотношение
в администрацията на комисията;
7. осигурява условия за повишаване на професионалната квалификация на служителите
в администрацията на комисията;
8. издава заповеди и утвърждава вътрешни правила, свързани с осъществяването на
дейността на комисията;
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9. представя на министъра на финансите
ежегоден отчет за резултатите от дейността
на комисията;
10. осъществява и дру ги правомощи я,
произтичащи от разпоредбите на Закона за
хазарта, както и възложени му с друг закон
или с нормативен акт.
(4) Правомощията на председателя по ал. 3
в негово отсъствие се упражняват от определен
от него с писмена заповед за всеки конкретен
случай служител, заемащ ръководна длъжност
в администрацията на комисията.
(5) Председателят на комисията може да
възложи на главния секретар своите правомощия или отделни свои правомощия по
слу жебното правоотношение с лицата от
администрацията на комисията.
(6) Председателят на комисията може да
възложи със заповед правомощията си по
чл. 31, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта на
служители в администрацията на комисията,
като определя и техните функции.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА КОМИСИЯТА
Раздел І
Общи положения
Чл. 7. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, която се ръководи
от председателя.
(2) Според разпределението на дейностите,
които извършва, администрацията е обща и
специализирана и е организирана в дирекции.
(3) Отдели и сектори се създават, преобразуват и закриват със заповед на председателя.
Чл. 8. Общата численост на персонала на
комисията е 53 щатни бройки, в т. ч. председател, главен секретар, обща и специализирана администрация. А дминистрацията
на комисията е разпределена по структурни
звена съгласно приложението.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на комисията,
като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания
на председателя и отговаря за планирането и
отчетността при изпълнението на ежегодните
цели на комисията.
(2) Главният секретар:
1. осиг у рява организационната връзка
между председателя на комисията и административните звена, както и между самите
административни звена;
2. осъществява изрично възложените му
в писмен вид правомощия от председателя;

С Т Р. 4

ДЪРЖАВЕН

3. създава условия за нормална и ефективна работа на административните звена в
комисията;
4. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена на комисията;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. координира и контролира финансовостопанската дейност на комисията;
7. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на комисията;
8. контролира и отговаря за правилното
водене и съхраняване на документацията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в комисията;
10. организира ежегодно изготвянето на
доклад за състоянието на администрацията;
11. организира взаимодействието на комисията с други ведомства и с неправителствени
организации;
12. изпълнява други задачи, възложени му
от председателя на комисията.
Раздел ІІІ
Обща администрация
Чл. 10. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
председателя като ръководител на администрацията на комисията, създава условия за
осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва технически
дейности по административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Финансово-стопански дейности
и административноправно обслужване“.
Чл. 11. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и административноправно обслужване“:
1. изготвя бюджетната прогноза и проекта
на бюджет за приходите и разходите на комисията за съответната година;
2. организира, осъществява и контролира
финансово-счетоводната дейност, следи за изпълнението на бюджета, за законосъобразното
разходване на паричните средства и ползването
на активите на комисията и осигурява организацията по прилагането на нормативните
актове в областта на обществените поръчки;
3. отговаря за законосъобразност та на
проектите на заповеди, документацията за
процедури по Закона за обществените поръчки
и договорите, по които комисията е страна;
4. организира и осъществява управлението на активите, материално-техническото
снабдяване, изпълнението на мероприятия
по отбранително-мобилизационна подготовка
и управление при кризи, осигурява здравословни и безопасни условия на работа, както
и охранителния и пропускателния режим в
административните помещения на комисията;
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5. изготвя актове и документи, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
със служителите;
6. изготвя длъжностните и поименните
разписания на администрацията на комисията;
7. организира и осъществява дейности по
управление на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове,
планира и организира мероприятия за изграждане и развитие на административния
капацитет на комисията;
8. осъществява правно-нормативното обслужване в областта на административното
управление на комисията и осигурява процесуалното представителство на комисията по
граждански и административни дела;
9. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в комисията;
10. поддържа и актуализира страницата на
комисията в интернет;
11. подготвя, координира и протоколно
осигурява публичните изяви на председателя
и/или на овластени от него длъжностни лица
при пресконференции, официални и работни
срещи и поддържа протоколната кореспонденция;
12. организира, координира и поддържа
връзки със сходни органи в други страни и
с международните организации, свързани с
надзора и регулирането на хазартната дейност;
13. изготвя правни становища и проекти на
решения по Закона за достъп до обществена
информация;
14. организира публикуването за обществено обсъждане на подготвяните проекти на
нормативни актове на комисията.
Раздел ІV
Специализирана администрация
Чл. 12. (1) Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по Закона за хазарта.
(2) Специализираната администрация е
организирана в две дирекции:
1. дирекция „Контрол и правни дейности“;
2. дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи
и анализи“.
Чл. 13. Дирек ци я „Конт рол и правни
дейности“:
1. извършва предварителни проверки на
игрално и комуникационно оборудване и
игрален софтуер;
2. извършва проверки за законосъобразното
осъществяване на хазартната дейност;
3. изземва игрално и комуникационно
оборудване и парични средства, които се използват за организиране или осъществяване
на хазартна дейност без лиценз от комисията;
4. установява административни нарушения;
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5. обезпечава доказателства за извършени
нарушения чрез опис или изземване на вещи,
парични средства, ценни книжа, документи,
книжа и други носители на информация или
чрез запечатване на каси, офиси, игрални зали,
игрални казина, работилници, помещения, в
които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално оборудване, и
други подлежащи на контрол обекти;
6. планира, отчита и анализира резултатите
от контролната дейност върху хазарта;
7. оказва правна помощ и изготвя становища по правни въпроси в хода на контролната
дейност;
8. изготвя, съгласува, дава становища и
участва в производството по реализиране на
административнонаказателна отговорност;
9. осъществява процесуалното представителство на комисията пред съдилищата по
дела, образувани по жалби срещу издадени
наказателни постановления и срещу административни актове, издадени от комисията;
10. изработва или участва в изработването
на проекти на нормативни и вътрешни актове,
засягащи контролната дейност на комисията,
и дава становища по проекти на нормативни
актове, получени от други държавни органи
за съгласуване;
11. анализира резултатите от административнонаказателните производства и съдебната
практика, свързани с контролната дейност.
Чл. 14. Дирекция „Лицензи, игрално и
комуникационно оборудване, информационни
системи и анализи“:
1. извършва проверки и проучвания по
подадени писмени искания до комисията;
2. разработва проекти на предложения по
образувани производства пред комисията;
3. привежда в изпълнение решенията на
комисията;
4. подготвя и актуализира списък на лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на
комуникационно оборудване;
5. извършва преглед и проверка на документацията, представена от такива лаборатории, и подготвя предложения до комисията
за утвърждаване на типове и модификации;
6. извършва оценка за годността на отнето
или придобитото в полза на държавата игрално
и комуникационно оборудване, което е иззето
от длъжностни лица на комисията, и прави
предложения за бракуване и унищожаване
на негодното или за предаване за продажба
от органите на Националната агенция за
приходите на годното оборудване;
7. подготвя и актуализира списък на интернет страниците по чл. 22, ал. 1, т. 14 от
Закона за хазарта;
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8. подготвя и организира предоставянето
на електронните административни услуги в
комисията;
9. води, поддържа и актуализира публичните
електронни регистри на комисията;
10. организира внедряването, поддръжката
и усъвършенстването на информационните
системи и следи за прилагането на информационните стандарти в комисията;
11. планира, администрира и поддържа
инфраструктурата на информационните технологии в комисията, както и разработва
правила, инструкции и процедури за използването на информационни и комуникационни
технологии;
12. осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка
и пренасяне на информацията – хардуер и
софтуер, и отговаря и за информационната
и мрежовата сигурност на администрацията;
13. осигурява процесите на експлоатация
на електронните приложения в комисията;
14. следи за осъществяването и сигурността
на непрекъснатия дистанционен достъп до
контролните локални сървъри на организаторите на хазартни игри от разстояние;
15. извършва методологическите, статистическите и аналитичните дейности;
16. проучва опита на надзорните органи на
хазарта в Европейския съюз с цел подобряване
на качеството и ефективността при осъществявания надзор върху хазарта от комисията.
Раздел V
Организация на работата на администрацията
на комисията
Чл. 15. (1) Служителите в комиси ята,
заемащи ръководни длъжности, съобразно
възложените функции в длъжностните им
характеристики:
1. възлагат задачи на работещите в административното звено, контролират и отговарят
за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите
административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки
и разпределението на дейностите между тях;
3. ръководят, отчитат и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответното административно звено.
(2) При отсъствие на служител, заемащ
ръководна длъжност, неговите функции се
изпълняват от служител, определен от председателя.
Чл. 16. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в комисията, изпълняват точно, добросъвестно
и безпристрастно възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на своята работа съобразно
длъжностните си характеристики.
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Чл. 17. Документооборотът, деловодните
дейности, текущото архивиране на документи,
както и контролът по изпълнение на задачите
в комисията се уреждат с вътрешни правила,
утвърдени от председателя.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите
в комисията при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,00 до 19,00 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка от 30
до 60 минути между 12,00 до 13,00 ч. при
задължително отработване на установените
8 часа дневно.
(3) Председателят на комисията определя
със заповед конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното
работно време.
(4) За определени административни звена
и/или длъжности в заповедта по ал. 3 председателят на комисията може да определи
различно от посоченото в ал. 2 работно време.
Чл. 19. (1) Предложения и сигнали по глава
осма от Административнопроцесуалния кодекс
се подават до председателя на комисията.
(2) Главният секретар на комисията организира работата с получените предложения
и сигнали.
(3) Предложени ята и сигна лите могат
да бъдат писмени или устни и се подават
в комисията лично или чрез упълномощен
представител. Подадените предложения и
сигнали се регистрират по ред, определен с
вътрешните правила по чл. 17.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които за подателя не са
посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденци;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.
(6) За анонимни се считат и предложения
и сигнали, които съдържат реквизитите по
т. 1 – 3, но не са подписани от автора/подателя или от негов представител по закон или
по пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването на
сигнала, установено чрез датата на подаването
или заявяването в деловодството на комисията.
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(8) Приемното време за граждани и представители на организации и изслушването на
техните предложения и сигнали се оповестява
на общодостъпно място в комисията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В 15-дневен срок от влизането в сила
на устройствения правилник председателят
на комисията утвърждава длъжностното разписание на администрацията.
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 16, ал. 2 от Закона за хазарта.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на комисията.
Приложение
към чл. 8
Численост на персонала в администрацията на
Държавната комисия по хазарта – 53 щатни
бройки
Председател
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
и административноправно обслужване“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Контрол и правни дейности“
дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни
системи и анализи“
10395

1
1
15
15
36
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 8 НОЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по централния бюджет за 2012 г. за
неотложни и непредвидени разходи, свързани
с преодоляване на последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по централния бюджет за 2012 г. в
размер 1,5 млн. лв. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на
последиците от бедствия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се разпределят
с решения на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в съответствие с Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, приет
с Постановление № 58 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2011 г. и бр. 32 и 75 от 2012 г.).
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по съответните
бюджети за 2012 г. въз основа на решенията
по чл. 2.
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, на
министъра на вътрешните работи и на председателя на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 8 НОЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер 1 295 000 лв. за финансиране
на дейности, както следва:
1. по бюд жета на Министерст вото на
културата за Националния исторически музей – 700 000 лв. за археологически изследвания, проектна подготовка и консервация на
археологични културни ценности в областите
Бургас и Смолян;
2. по бюджета на Министерския съвет за
Държавна агенция „Архиви“ – 45 000 лв. за
обогатяване на Националния архив с ръкописи
и документи;
3. по бюджета на община Бургас – 550 000 лв.
за капиталови разходи в областта на културата,
театралното и музейното дело.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджетите
на Министерството на културата, Министерския съвет и по бюджетните взаимоотношения
на Община Бургас с централния бюджет за
2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители, на министъра на финансите
и на кмета на Община Бургас.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 8 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 64 на Министерския съвет от 2008 г. за
определяне на обекти от военновременната
система за управление на държавните органи (обн., ДВ, бр. 37 от 2008 г.; изм., бр. 24
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Когато за пункт за управление
на държавен орган е определен имот или част
от имот, предоставен за управление на друго
ведомство, експлоатацията, поддръжката, основните и текущите ремонти и други разходи,
свързани с използването му, се извършват за
сметка на органа, за който обектът е определен за пункт за управление.
(2) Със споразумение страните могат да
уговорят други, различни от посочените в
ал. 1, условия.“
§ 2. В приложението към чл. 1 (секретно)
се прави изменение съгласно приложението
(секретно).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за избор, изпълнение
и контрол на промоционални програми за
земеделски и хранителни продукти, приета
с Постановление № 34 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 96 от 2010 г.
и бр. 18 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 13, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
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§ 2. В наименованието на глава четвърта
накрая се поставя запетая и се добавя „и на
организации, извършващи оценките на резултатите от действията по промоционалните
програми“.
§ 3. Създават се чл. 19а – 19г:
„Чл. 19а. (1) Предлагащото сдружение е
длъжно да избере външна независима организация, която ще извърши оценките на
резултатите, постигнати от действията по
програмата (оценяваща организация).
(2) Оценяващата организация се избира
преди или след сключването на договора по
чл. 20, ал. 2, но не по-късно от 90 дни след
неговото сключване.
Чл. 19б. (1) Предлагащото сдружение избира
оценяващата организация чрез провеждане
на конкурсна процедура.
(2) Конкурсната процедура се извършва по
реда на чл. 16 и 17.
Чл. 19в. Предлагащото сдружение, което
е избрало оценяваща организация, представя
следните документи в Министерството на
земеделието и храните в 3-дневен срок от
извършването на избора:
1. писмено заявление по образец за одобряване на оценяваща организация;
2. документите по чл. 18, т. 2 – 4.
Чл. 19г. (1) Постоянната консултативна
комисия прави предварителна преценка дали
оценяващата организация е избрана по реда
на чл. 19б и дали разполага с необходимите
финансови и технически средства за извършване оценките на резултатите, постигнати от
действията по програмата.
(2) Въз основа на направените преценки
по ал. 1 постоянната консултативна комисия мотивирано предлага на министъра на
земеделието и храните да одобри или да откаже одобрение на предложената оценяваща
организация.
(3) Министърът на земеделието и храните издава заповед за одобряване или за
мотивиран отказ в срок 30 дни от подаване
на заявлението по чл. 19в, т. 1. Министърът
на земеделието и храните уведомява ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенци я, за
оценяващите организации, които е одобрил.
(4) Предлагащото сдружение сключва писмен договор с оценяващата организация за
изпълнение на мерките, свързани с извършване оценките на резултатите, постигнати от
действията по програмата, и го предоставя
на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Договорът включва клауза, която задължава
оценяващата организация да предоставя информация и достъп за проверка на изпълнението на нейните задължения.“
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 5:
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„5. „Оценяваща организация“ е организация, избрана чрез конкурсна процедура
и одобрена от министъра на земеделието и
храните за извършване оценка на резултатите,
постигнати от действията по програмата.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти,
приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 96 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се създава т. 4:
„4. министерства и ведомства – за предоставените им за управление горски територии.“
§ 2. В чл. 4, ал. 3, т. 3 абревиатурата „ДП“
се заменя с „ТП“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по образци“ се заличават.
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Годишните планове се публикуват на
страниците на съответното ДП по териториални поделения.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите, когато се налага промяна
на годишните планове по ал. 2, промяната се
одобрява от директора на ДП и се отразява
в годишния план на предприятието.“
4. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) В срок до 30 септември на всяка календарна година министърът на земеделието
и храните, директорите на ДП, представители
на браншовите организации в горския сектор
по чл. 215 ЗГ и на други организации на ползватели на дървесина провеждат консултации
за политиката и практиката в областта на
възлагане изпълнението на дейности и за
ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост.
(8) Най-малко 14 дни преди провеждане
на консултациите се изпраща покана до
представителите на браншовите организации
в горския сектор по чл. 215 ЗГ и до представителите на други организации на ползватели
на дървесина, като в нея се посочват дневният
ред и имената на всички поканени. Поканата
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се публикува и на интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) в посочения срок.
(9) Резултатите от консултациите по ал. 7 се
оформят в протокол, подписан от министъра
на земеделието и храните, от директорите
на ДП, от представителите на браншовите
организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ
и от представителите на ползватели на дървесина. Протоколът се публикува на интернет
страниците на МЗХ, на ДП и на браншовите
организации.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Процедурите по ал. 1 за горски територии – държавна собственост, се организират
и провеждат:
1. за ползване на не по-малко от 30 на сто
от годишния план за ползване на дървесина,
намален с годишния размер на сключените
дългосрочни договори – през периода ноември – декември;
2. за ползване на не по-малко от 30 на сто
от разликата между годишния план и сключените дотогава договори за съответната година
по т. 1 – през периода март – май;
3. по решение на лицата по ал. 1 извън случаите по т. 1 – за ползване на останалата част
от годишния план за ползване на дървесина.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 21:
„21. почистване на линейни обекти и съоръжения от дървета, клони, храсти, сухи
треви и други горими материали.“
2. В ал. 6 думите „т. 4 – 13, 15 – 17“ се
заменят с „т. 4 – 17“.
§ 6. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Държавните горски стопанства
могат да извършват самостоятелно добив на
дървесина в размер до 25 на сто от годишното
ползване за съответното ТП, когато:
1. процедурата за възлагане добив на дървесина е прекратена по реда на чл. 24, ал. 1,
т. 1, 2, 3, 6 и 7;
2. се осигурява дървесина за продажба по
реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5;
3. се налага добив на дървесина за изпълнение на дейностите по чл. 139, ал. 1, т. 1 ЗГ;
4. се налага добив на дървесина за строителство, ремонт и поддръжка на горски пътища.
(2) Добивът на дървесината по реда на ал. 1
се извършва в съответствие с график, утвърден
от директора на ДП или от оправомощено от
него длъжностно лице.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

„(3) В случаите по чл. 49, ал. 3 подизпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие
в конкурса.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 8. В чл. 14, ал. 2 след думите „5 дни
преди“ се добавя „деня на“.
§ 9. В чл. 17 ал. 4 се отменя.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или
данни за търговската регистрация съгласно
националното законодателство в случаите,
когато кандидат в процеду рата е чу ж де
странно лице;“
б) точка 5 се отменя.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Когато кандидат ът в процед у рата
предвижда участие на подизпълнители, това
се вписва в офертата.
(3) Изискванията на ал. 1, т. 3 се отнасят
за управителите на кандидата или за лицата,
овластени по реда на Търговския закон за
съответния вид търговец да представляват
търговеца.
(4) Изискванията на ал. 1, т. 3, букви „а“ и
„е“, когато е посочено в условията за участие,
се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество – за всеки
съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един
съдружник или на друго лице;
2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – за управителя, а при няколко управители – за всеки от тях;
4. при еднолично дружество с ограничена
отговорност – за управителя;
5. при акционерно дружество – за членовете на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет;
6. при командитно дружество с акции – за
изпълнителните членове, на които е възложено
управлението;
7. във всички останали случаи, включително
за чуждестранните лица – за лицата, които
представляват кандидата;
8. в случаите, когато има прокуристи – за
прокуристите; когато чуждестранното лице
има повече от един прокурист, декларацията
се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.“
3. В ал. 5:
а) в изречение първо думите „или техни
обединения“ се заличават;
б) изречение второ се отменя.
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4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Документите по ал. 1, 3 – 5 се представят в оригинал или заверено от кандидата
копие.“
§ 11. В чл. 21, ал. 2 думата „седем“ се заменя с „пет“, а думата „четирима“ се заменя
с „трима“.
§ 12. В чл. 24, ал. 3 след думата „комисията“ се добавя „може да“.
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В процедурите по договаряне не се
допуска участието на подизпълнители.“
2. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно
ал. 6 – 8.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възложителят може да сключи договор по реда на ал. 1 в случаите на прекратен
по вина на изпълнителя договор, когато изпълнението към момента на прекратяване е
над 50 на сто от количеството по договора,
с изключение на дългосрочните договори,
сключени по реда на чл. 39.“
§ 15. В чл. 29, ал. 2 думите „от 1 до 3 на
сто“ се заменят с „5 на сто“.
§ 16. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение
на договорните задължения в срок 5 работни
дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни
протоколи за обекта, а при добив на дървесина – в срок 5 работни дни след съставяне
на констативни протоколи за освидетелстване
на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи
лихва в размер на законната лихва за всеки
ден просрочие.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея
думите „или освобождаване“ се заличават.
§ 17. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато в офертата на спечелилия кандидат е предвидено участие на подизпълнители,
в договора се посочват условията, при които
ще се осъществи изпълнението, както и редът
за промяна на подизпълнителя.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) Преди да започне изпълнението на
дейност та, изпълнител ят представя доказателства, че подизпълнителят отговаря на
изискванията на чл. 18, ал. 1, 3 – 5.“
§ 18. В чл. 36, ал. 1 т. 4 се изменя така:
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„4. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията
на чл. 18;“.
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните горски стопанства, ДЛС,
както и общините – собственици на гори,
предоставят до една трета от годишния план
за ползване на дървесина за добив и до една
трета от годишния план за продажба на търговци, които отговарят на изискванията на
чл. 115 ЗГ и които представят доказателства за:
1. наличие на мощности за преработка на
съответната категория дървесина на територията на съответното ТП или на съответната
община – в слу чаите, когато се закупува
дървесина, с изключение на дърва за огрев;
2. наличие на необходимата техника и наети
на трудов договор работници – в случаите,
когато процедурата е за добив на дървесина.“
2. В ал. 4 думите „по чл. 115, ал. 1 ЗГ“ се
заменят с „по ал. 1“.
§ 20. В чл. 39 се създава ал. 7:
„(7) Държавните предприятия провеждат
процедурата по ал. 1, т. 1 за не по-малко от
20 на сто от определения по реда на чл. 116 ЗГ
размер за добив на дървесина за съответното
ДП за всяка година от срока на действие на
договора.“
§ 21. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „най-малко 14 дни“ се
заменят с „най-малко 30 дни“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности се допуска
наемане на подизпълнител/и от спечелилия
процедурата кандидат.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) След сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности със спечелилия
кандидат преди започване на дейността в съответния обект той представя на възложителя
документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи, че те отговарят на изискванията,
посочени в процедурата.“
§ 22. В чл. 49, ал. 2 думите „чл. 50, ал. 1“
се заменят с „чл. 50“.
§ 23. В чл. 50, т. 4 след думата „общината“
се добавя „или общинската горска структура
по чл. 181, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“ ЗГ“.
§ 24. В чл. 51 ал. 1 се отменя.
§ 25. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В процедурите за продажба на стояща
дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1,
т. 1 – 3 могат да участват търговци, регистри-
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рани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и
притежаващи удостоверение за регистрация
за съответната дейност.“
2. В ал. 2 след думата „дейността“ се добавя
„или част от нея“.
3. В ал. 3, изречение второ след думите
„откриване на процедурата“ се поставя точка
и текстът до края се заличава.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) След сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със
спечелилия кандидат и преди започване на
дейността в съответния обект той представя
на възложителя документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи, че те отговарят
на изискванията, посочени в процедурата.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 26. В чл. 53, ал. 3, т. 1 след думата „цена“
се добавя „или икономически най-изгодна
оферта“.
§ 27. В чл. 55, ал. 2 думите „чл. 50, ал. 1“
се заменят с „чл. 50“.
§ 28. В чл. 56, ал. 3 думите „чл. 50, ал. 1“
се заменят с „чл. 50“.
§ 29. В чл. 57 ал. 3 се отменя.
§ 30. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) точка 5 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато кандидат ът в процед у рата
предвижда участие на подизпълнители, това
се вписва в офертата.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато кандидатът в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по
ал. 1, които са на чужд език, се представят в
официално заверен превод.“
§ 31. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. В ал. 6 след думите „сключени сделки“
се добавя „по реда на ал. 2, т. 6“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Продажбата по ал. 2, т. 6 се осъществява за действително добита дървесина при
условията и по реда на Закона за стоковите
борси и тържищата, като се продават партиди с различна големина от еднородни
асортименти и категории дървесина, с точна
спецификация за количества, дървесен вид
и мерна единица за определяне обема или
теглото на дървесината.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Предлагането на дървесина на стоковата
борса се оповестява 10 дни преди датата на
борсовата сесия на електронните страници на
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съответното ТП и на ДП по местоположение
на дървесината.“
§ 32. В чл. 69, ал. 2 след думите „се определят“ се добавя „график и срок на доставка“.
§ 33. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думата „дървесина“ се
добавя „и вършина“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „ал. 1, т. 4 и 5“ се
заменят с „ал. 1, т. 3 – 5“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите, когато юридически лица
и еднолични търговци закупуват остатъци от
дървесина и вършина от сечища след тяхното
освидетелстване, се издава позволително по
реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за
извършеното маркиране или асортиментната
ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди
транспортирането се извършва контролно
измерване.“
4. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно
ал. 5 – 7.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 8“.
7. Досегашната ал. 9 се отменя.
§ 34. В чл. 74, ал. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. местоположение, достъп, спецификация
по дървесни видове, асортименти, количество
и качество;“.
2. В т. 5 накрая се добавя „по асортименти“.
§ 35. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Държавните предприятия, както и
общините – собственици на гори, могат да
сключват с търговци договорите за продажба
на дървесина по чл. 116 ЗГ след провеждане на:
1. търг с явно или тайно наддаване – при
продажба на добита дървесина;
2. търг с явно или тайно наддаване или
конкурс – при продажба на стояща дървесина
на корен;
3. конкурс – при продажбата на стояща
дървесина на корен, с който се възлага и изпълнението на други дейности по чл. 10, ал. 1.
(2) Държавните предпри яти я могат да
сключват с търговци договорите за продажба
на дървесина по чл. 116а ЗГ след провеждане
на търг или конкурс. Продажбата чрез конкурс по преценка на ДП или общината може
да бъде възлагана заедно с изпълнението на
други дейности по чл. 10, ал. 1.
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(3) Продажбата на добита дървесина се
извършва по асортименти, а продажбата на
стояща дървесина на корен – по асортименти
или по категории, като договорите се сключват
за срок, не по-дълъг от 15 години.“
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„В една процедура дървесината следва да
бъде от преобладаващ вид категория или вид
асортимент.“
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Държавните предприятия провеждат
процедура по ал. 1 за не по-малко от 20 на
сто от предвиденото по реда на чл. 116 ЗГ
ползване на дървесина за съответното ДП за
всяка година от срока на действие на договора.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Извън случаите по ал. 7 ДП провеждат
процедура по ал. 1, т. 2 за не по-малко от 10
на сто от предвиденото по реда на чл. 116а
ЗГ ползване на дървесина за съответното
ДП за всяка година от срока на действие на
договора.“
§ 36. Създава се чл. 75а:
„Чл. 75а. (1) В процедурите за сключване
на дългосрочни договори за продажба на
стояща дървесина на корен могат да участват
търговци, регистрирани в публичния регистър
по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение
за регистрация за съответната дейност по
чл. 10, ал. 1.
(2) В процедурите по чл. 75, ал. 1 могат да
участват търговци, които могат да докажат
наличие на собствени мощности на територията на Република България за преработка
на дървесина или за употреба на дървесина в
производството на електроенергия годишно в
количества, не по-малки от 50 на сто от годишното количество, посочено в процедурата.
(3) Конкретните минимални изискуеми
мощности по ал. 2 се определят от ДП.
(4) В процедурите по чл. 75, ал. 2 могат да
участват търговци, които представят доказателства за наличие на необходимата собствена
техника и наети на трудов договор работници.
(5) При сключване на дългосрочни договори
по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 и 3 се допуска
наемане на подизпълнител/и от спечелилия
процедурата кандидат.
(6) След сключване на дългосрочен договор по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 и 3 със
спечелилия кандидат и преди започване на
дейността в съответния обект той представя
на възложителя документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи, че те отговарят
на изискванията, посочени в процедурата.“
§ 37. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заповедта за откриване на“ се добавя „търга или“ и думите
„най-малко 14 дни“ се заменят с „най-малко
30 дни“.
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2. В ал. 2 след думите „заповедта за откриване на“ се добавя „търга или“.
3. В ал. 3 след думите „заповедта за откриване на“ се добавя „търга или“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 38. Създава се чл. 76а:
„Чл. 76а. (1) В заповедта за откриване на
търг за сключване на дългосрочни договори
за продажба на дървесина, както и на конкурс
за продажба на стояща дървесина на корен
задължително се определят:
1. срок на дългосрочния договор в години;
2. обемът на продаваната дървесина по
дървесни видове, асортименти или категории дървесина и цени за първата година от
договора;
3. количеството стояща дървесина на корен,
изразено в процент от годишното ползване на
дървесина на съответното държавно предприятие по години за срока на договора;
4. начална цена за провеждане на търга
или конкурса;
5. териториалното поделение на ДП или
общината, на чиято територия ще се извършва
ползването на дървесината;
6. франкировка и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината – в
случаите на продажба на добита дървесина.
(2) Със заповедта по ал. 1 продавачът
утвърждава и методика за актуализиране
стойността на гаранцията за изпълнение на
договора и цената на дървесината след първата година.
(3) В заповедта за откриване на конкурса
по чл. 75, ал. 1, т. 3 освен обстоятелствата по
ал. 1, т. 1 – 4 се посочват видът и средногодишният прогнозен обем на дейностите по
чл. 10, ал. 1 и началните им цени за първата
година от договора.
(4) При провеждане на конкурс по реда на
чл. 75, ал. 1, т. 3 заедно с възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 актуализирането на цената за изпълнение на дейностите
се извършва по реда на чл. 45.“
§ 39. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Кандидатите за участие в процедурите
по чл. 75, ал. 1 представят гаранция за участие,
а определените купувачи представят гаранция
за изпълнение.
(2) Лицата по чл. 75, ал. 1 определят условията и размера на гаранцията за участие
в размер 10 на сто от началната стойност на
обявеното на търга или конкурса количество
дървесина за първата по ред година от дългосрочния договор, като при възлагане заедно с
допълнителни дейности тя се определя и от
началната стойност на обявените за възлагане
за първата година дейности.
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(3) Определеният въз основа на проведения търг или конкурс купувач всяка година
представя гаранция за изпълнение, която е в
размер 10 на сто от стойността на договореното
за съответната година количество дървесина,
като при възлагане заедно с допълнителни
дейности – и 10 на сто от стойността на възложените за съответната година дейности.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Гаранцията за изпълнение за първата
година от дългосрочния договор се предоставя при сключване на договора, а за всяка
следваща година от срока на действие на
договора – до 31 декември на текущата година. Гаранцията за изпълнение се предоставя
под формата на банкова гаранция, учредена
в полза на продавача, или парична сума,
внесена по сметка на продавача, по избор на
спечелилия кандидат.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) В случаите по чл. 80, ал. 7 гаранцията
за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото количество, за годината, през която
не е добито цялото количество дървесина, се
освобождава след добиването на недобитата
част.“
§ 40. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 75, ал. 1“ се
добавят „и 2“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За неуредени с този раздел случаи търгът
по чл. 75, ал. 1 се провежда при условията и
по реда на чл. 55 – 65.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „кандидатите“ се добавя „при
провеждане на конкурс“.
5. Създава се нова ал. 4:
„(4) Класирането на кандидатите при провеждане на търг се извършва по критерий
„най-висока цена“.“
6. Алинея 5 се отменя.
7. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) При провеждане на конкурс продавачът
е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методика за определяне
на оценката по всеки показател и на общата
оценка.“
§ 41. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „от проведения“ се добавя „търг
или“, а след думите „чл. 75, ал. 1“ се добавя
„и 2“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Съответното лице по чл. 75, ал. 1 и 2
може да включи в заповедта за класиране на
кандидатите разпореждане за предварително
изпълнение при условията и по реда на АПК.“
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§ 42. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. цената и обемът на дървесината по
асортименти – в случаите на търг за добита
дървесина.“
2. В ал. 7 след думите „количество дървесина“ се добавя „на корен“.
3. В ал. 8 след думата „купувачът“ се поставя запетая, добавя се „сключил договор по
чл. 75, ал. 1, т. 2 и 3“ и се поставя запетая.
4. В ал. 9 се създават т. 3 и 4:
„3. са установени от възложителя в процеса
на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове,
технологични и качествени показатели за
извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
4. са налице други хипотези, предвидени
в договора.“
§ 43. Членове 81 и 82 се изменят така:
„Чл. 81. (1) Ползването на недървесни горски
продукти от горските територии – държавна
и общинска собственост, се осъществява по
един от следните начини:
1. чрез възлагане на добива и продажбата
на продуктите в сурово и/или преработено
състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;
3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти.
(2) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на
недървесни горски продукти от горските територии – държавна собственост, се извършва от:
1. държавните предприятия – когато са
възложили добива на недървесните горски
продукти;
2 . д ъ рж а в н и т е г о р с к и с т о п а н с т в а и
ДЛС – когато директорът на ДП е оправомощил за това директора на съответното ТП
и добивът на недървесните горски продукти
е възложен от съответното ДГС/ДЛС;
3. учебно-опитните горски стопанства – когато са възложили добива на недървесни
горски продукти или добивът им е извършен
със собствени работници.
(3) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на
недървесни горски продукти от горските територии – общинска собственост, се извършва
след решение на общинския съвет.
(4) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 се
извършва след:
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно наддаване
за продажба на дървесина;
2. договаряне по цени, определени за всяка
календарна година със заповед на директора на
държавното предприятие – за горските територии, които са му предоставени за управление,
съответно с решение на общинския съвет, за
горските територии – общинска собственост.
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Чл. 82. (1) Ползването на недървесни горски продукти по реда на чл. 81, ал. 1, т. 2 от
горските територии – държавна собственост,
се извършва след:
1. провеждане на търг от директора на съответното предприятие или от оправомощено
от него длъжностно лице по реда на Закона
за държавната собственост и сключване на
договор за срок до 10 години;
2. провеждане на договаряне и сключване
на договор за срок до една календарна година.
(2) Началните цени за провеждането на
търга и договарянето по ал. 1 се определят
по реда на Наредбата за оценка на поземлени
имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет от
2011 г. (ДВ, бр. 63 от 2011 г.).
(3) Ползва не т о на нед ървесн и г орск и
продукти по реда на чл. 81, ал. 1, т. 2 от горските територии – общинска собственост, се
извършва след решение на общинския съвет
и сключване на договор за срок не по-дълъг
от 10 години.“
§ 44. Създават се чл. 83 и 84:
„Чл. 83. (1) Позволителното за ползване
на недървесни горски продукти по реда на
чл. 81, ал. 1, т. 3 се издава от:
1. директора на ДГС или ДЛС или от оправомощено от него длъжностно лице – за
горските територии, предоставени за управление на съответното държавно предприятие;
2. кмета на общината или оправомощено
от него длъжностно лице – за горските територии – общинска собственост.
(2) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти удостоверява правото
на титуляря да добива през календарната
година, за която му е издадено, недървесни
горски продукти от горските територии:
1. предоставени за управление на държавното предприятие – в случаите по ал. 1,
т. 1, или;
2. собственост на общината – в случаите
по ал. 1, т. 2.
(3) За издаване на позволителното по ал. 1
заинтересованото лице подава заявление до
органа по ал. 1, т. 1 или 2 и заплаща цена,
определена със заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) В срок до 5 дни от подаване на заявлението органът по ал. 1 се произнася по
него, като издава или отказва издаване на
позволителното. Позволителното за ползване
на недървесни горски продукти се издава по
образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(5) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се връчва на заявителя
след провеждане на инструктаж и запознаване
с основните правила за добив на недървесни
горски продукти.
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(6) Отказът за издаване на позволително
по ал. 4 се съобщава на заинтересованото
лице и може да се обжалва по реда на АПК.
Чл. 84. Добитите по реда на чл. 81 – 83
недървесни горски продукти могат да бъдат
предмет на покупко-продажба или на друга
стопанска дейност.“
§ 45. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 21 се отменя.
2. Създава се т. 24:
„24. „Карнет-опис“ е документ по смисъла
на чл. 50, ал. 10 от Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), издаден
по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10424

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация, приет с Постановление № 122
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 и 83 от
2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 58
от 2010 г. и бр. 57 и 107 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 1 т. 13 се отменя.
§ 2. В чл. 16, ал. 3, т. 10 думата „стимулиране“ се заличава.
§ 3. В чл. 19, ал. 3, т. 2, буква „б“ думата
„атестирането“ се заменя с „оценяването“.
§ 4. В глава четвърта наименованието на
раздел VІ се изменя така:
„Работно време, пропускателен режим и
заплата“.
§ 5. Глава пета се отменя.
§ 6. Създава се чл. 63:
„Чл. 63. Редът за образуване, разпределяне и
ползване на средствата за заплати се определя
с вътрешни правила за заплатите, които се
приемат с решение на комисията.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 914
ОТ 8 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 673
на Министерския съвет от 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи, от находище
„Житосвят“, разположено в землищата на
с. Орлинци, община Средец, и с. Житосвят,
община Карнобат, област Бургас (ДВ, бр. 71
от 2011 г.)
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. Определя концесионна площ с размер
142 093 кв. м, която съвпада с площта на
находището и е индивидуализирана с координатите на точки по контура на запасите от
№ 1 до № 9 в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението.“
2. Точка 5.3.2 се отменя.
3. Точки 6.2.3 се изменя така:
„6.2.3. да вложи инвестиции за срока на
концесията в размер, посочен в инвестиционната програма, представляваща неразделна
част от цялостния работен проект, но не помалко от 636 129 лв.;“.
4. Точка 6.2.4.1 се изменя така:
„6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; след съгласуването му
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, от Агенция „Пътна инфраструктура“ и
въз основа на разрешение, издадено по реда на
чл. 26 от Закона за пътищата, проектът става
неразделна част от концесионния договор;“.
5. Точка 6.2.7.3 се изменя така:
„6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания (извършени за негова сметка),
кантарни разписки, фактури и други, и отчет
за вложените инвестиции;“.
6. Точка 9.1 се изменя така:
„9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
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концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение.“
7. Точка 9.1.2 се изменя така:
„9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е сума в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен
ДДС за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;“.
8. Точка 9.1.3 се изменя така:
„9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.“
9. Създава се т. 9.1.4:
„9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 14-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвояването є.“
10. Точка 10.7 се изменя така:
„10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма превежда по бюджета на
община Средец и на община Карнобат част
от концесионното плащане в размер 50 на
сто от сумата, определена по реда на т. 10.3
или 10.5 и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона
за концесиите, съобразно пропорционалното
разпределение на концесионната площ върху
територията на съответната община, което е,
както следва: община Средец – 98,2 на сто, и
община Карнобат – 1,8 на сто.“
11. Приложението към т. 2 „Координатен
регистър на концесионната площ на находище
„Житосвят“, координатна система „1970 г.“ се
изменя така:
„Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Житосвят“
Координатна система „1970 г.“
№ на
точките

Координати
X (m)

Y (m)

1.

4634671,2

9546529,3

2.

4634683,5

9546518,7

3.

4634982,5

9546756,5

4.

4635100,0

9546989,0

5.

4635100,0

9547117,0

6.

4634935,2

9547201,6

7.

4634835,4

9547056,1

8.

4634954,3

9546875,3

9.

4634696,9

9546668,5

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 925
ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Кайряка“, община
Пазарджик, област Пазарджик, на ЕТ „Илия
Кинов“ – с. Росен, община Пазарджик
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли (баластра),
представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Кайряка“, разположено
в землището на с. Росен, община Пазарджик,
област Пазарджик.
2. Определя концесионна площ с размер
49 762 кв. м, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите
на точки по контура на запасите от № 1 до
№ 7 в координатна система „1970 г.“, съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение за одобряване
на инвестиционното предложение по процедура по оценка за съвместимост с предмета
и целите на опазване на защитените зони.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер ЕТ „Илия
Кинов“ – с. Росен, община Пазарджик – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0287 от 11 юли 2007 г., издадено от министъра на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съобразени с мерките и препоръките от решението
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по т. 4.1 и Решение № ПК-126-ПР/2007 г. на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Пазарджик.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства, и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
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площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясъци и чакъли (баластра)
от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли (баластра);
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени с концесионния договор;
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8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, съобразен с мерките и
препоръките от решението по т. 4.1 и Решение
№ ПК-126-ПР/2007 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясъци
и чакъли (баластра) и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
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запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.9. да не се засяга територията и охранителната зона на непосредствено разположената
до концесионната площ недвижима културна
ценност – Демировска могила;
8.2.10. при усвояване на цялата или на
част от банковата гаранция, обезпечаваща
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 14-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є;
8.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени с
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
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задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 2623 лв. и се
предоставя в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното решение по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
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10.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 825 лв., определен на базата
на 2062 т/шестмесечие пясъци и чакъли (баластра) и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера цялото концесионно плащане
без ДДС по бюджета на община Пазарджик
по ред, определен с концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, и по ред, определен с
концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с ЕТ „Илия Кинов“ – с. Ро-
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сен, община Пазарджик, в тримесечен срок
от влизане в сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Кайряка“
Координатна система „1970 г.“
№

Х

Y

1.

4560169,1

8585360,8

2.

4560139,4

8585489,8

3.

4559931,4

8585618,6

4.

4559788,2

8585709,4

5.

4559671,2

8585686,1

6.

4559833,8

8585560,8

7.
10426

4559984,6

8585464,8

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия (обн., ДВ, бр. 12 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2004 г., бр. 77 от 2005 г.
и бр. 4 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Техническото разследване“ се заменят с „Разследването във връзка
с безопасността“, а думата „злополуки“ се
заменя със „събития“.
2. В ал. 3 думите „техническото разследване“ се заменят с „разследването във връзка
с безопасността“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „или при произшествие с
чуждо ВС на чужда територия, при което има
загинали граждани на Република България“
се заличават.
2. В ал. 3 след думите „изискванията на“
се добавя „Регламент (ЕС) № 996/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти
в гражданското въздухоплаване и за отмяна
на Директива 94/56/ЕО (Регламент 996/2010)
и“, след думата „наредба“ се поставя запетая
и се добавя „при условие, че държавата на
мястото на събитието делегира разследването
на Република България“.
3. В ал. 4 след думите „изискванията на“
се добавя „Регламент 996/2010 и“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) При произшествие с чуждо ВС на чужда
територия, при което български граждани са
получили смъртоносни или тежки наранявания, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща
експерт от звеното по чл. 3, който има права
съгласно Анекс 13 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване. По
искане от страна на държавата на мястото
на събитието експертът може да участва при
идентифицирането на жертвите, както и при
срещите с оцелели български граждани.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дейностите, свързани с предотвратяване
на авиационни произшествия: организирането
на разследване във връзка с безопасността на
произшествия и сериозни инциденти с граждански ВС, събирането, анализът, съхранение
и обмен на информацията за авиационната
безопасност с превантивни цели, се осъществяват от специализирано звено за разследване
на авиационни събития, създадено на основание чл. 16ж на Закона за гражданското
въздухоплаване.“
2. В ал. 3 след думата „Инспекторите“ се
добавя „по разследване“, а думите „за разследване на авиационни събития (СЗРАС)“
се заменят с „по ал. 1“.
3. В ал. 4 след думата „Инспекторите“ се
добавя „по разследване“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се съхраняват“ се
добавя „съгласно изискванията на чл. 13 от
Регламент 996/2010“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „оператор“ се
добавя „или в случаите, когато такъв няма,
собственикът на ВС“, а думите „упълномо-
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щения по разследването“ се заменят с „ръководителя на разследването във връзка с
безопасността“.
3. В ал. 6 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „органите на
досъдебното разследване“, а думите „органите за съдебно разследване“ се заменят с
„ръководителя на разследването във връзка
с безопасността.“
4. В ал. 7 думите „и отнемането им по
всякакъв друг начин от разследването“ се
заменят с „и вземането на проби от течности
и следи от тях“, а думите „с изрично разрешение на упълномощения по разследването“
се заменят със „със съгласие на ръководителя
на разследването във връзка с безопасността“.
5. В ал. 8:
а) в основния текст думите „Национална служба „Полиция“, Национална служба
„Жандармерия“ и Държавна агенция „Гражданска защита“ се заменят с „Министерство
на вътрешните работи“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. осигуряват привличането на медицинските органи към мястото на произшествието;“
в) в т. 4 думата „установяват“ се заменя
с „извършват“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „(телефон, факс
или AFTN)“ се заличават;
б) в т. 1:
аа) в буква „д“ след думите „2250 kg“ се
добавя „или ВС е самолет с турбореактивни
двигатели“;
бб) в буква „е“ думите „Европейската организация за безопасност на въздухоплаването
(Евроконтрол/Eurocontrol) за авиационните
събития, свързани с управление на въздушното
движение (УВД), в съответствие с приложения
№ 1а и № 2а“ се заменят с „Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна
безопасност“;
в) в т. 2:
аа) в буква „г“ след думите „2250 kg“ се
добавя „или ВС е самолет с турбореактивни
двигатели“;
бб) в буква „е“ думите „Европейската организация за безопасност на въздухоплаването
(Евроконтрол/Eurocontrol) за авиационните
събития, свързани с управление на въздушното
движение (УВД), в съответствие с приложения
№ 1а и № 2а“ се заменят с „Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна
безопасност“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „на всяка“ се заменят
със „за всяка“.
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§ 6. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думата „фамилия“ се заменя с
„квалификация“.
2. В т. 6 пред думата „пункт“ се поставя
„последен“.
3. В т. 9 думата „характер“ се заменя с
„кратко описание“.
4. В т. 10 думите „в зависимост от конкретния случай“ се заличават, а думите „и
евентуалната необходимост от участие в разследването на други държави“ се заменят с
„или предложение за делегиране на правата
за разследване на друга държава или организация за разследване“.
5. В т. 12 думите „упълномощения по разследването“ се заменят с „ръководителя на
разследването във връзка с безопасността“.
§ 7. В чл. 7, ал. 2 абревиатурата „СЗРАС“ се
заменя със „специализираното звено по чл. 3“.
§ 8. В чл. 8, ал. 1 след думата „организации“ се добавя „и всеки участник, съгласно
чл. 2 на Регламент 996/2010“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пространство“ се
поставя запетая и се добавя „независимо от
уведомлението по чл. 8, ал. 1,“.
2. В ал. 3 след думата „организации“ се
добавя „и участници съгласно чл. 2 на Регламент 996/2010,“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 2 след предлога „до“ се добавя
„съответна“, а след думата „разследването“ се
поставя запетая и се добавя „която е одобрена
за публично оповестяване и информация за
хода на разследването от ръководителя на
разследването във връзка с безопасността“.
2. В ал. 5 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителя
на разследването във връзка с безопасността“,
а „Специализираната следствена служба“ се
заменя със „съответните държавни органи
по сигурността“.
§ 11. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) В окончателния доклад се включват
само данни, които имат непосредствено отношение към анализа на произшествието или
сериозния инцидент. Не се разпространява
информацията, защитена съгласно чл. 14 от
Регламент 996/2010 г.“
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 13.(1) Ръководителят на разследването
във връзка с безопасността и членовете на
комисията имат правата по чл. 11 на Регламент 996/2010, както и право:“;
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б) точка 2 се заличава.
2. В ал. 3 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителят
на разследването във връзка с безопасността“.
3. В ал. 4 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителят
на разследването във връзка с безопасността“.
4. В ал. 5 след думата „произшествие“ се
добавя „специализираното звено по чл. 3 и“,
думите „Министерството на правосъдието“
се заменят с „Прокуратурата на Република
България и“, след думата „здравеопазването“ се поставя точка, а думите „и „Главна
дирекция „Национална служба „Гражданска
защита“ се заличават.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „упълномощения
по разследването“ се заменят с „ръководителя
на разследването във връзка с безопасността“.
2. В т. 1 букви „й“ – „л“ се заличават.
3. В т. 5 думите „упълномощения по разследването“ се заменят с „ръководителя на
разследването във връзка с безопасността“.
4. В т. 9 думите „упълномощения по разследването“ се заменят с „ръководителя на
разследването във връзка с безопасността“.
5. В т. 10 след думите „които биха могли
да повлияят на екипажа“ се поставя запетая
и се добавя „както и анамнеза на членовете
на екипажа, вкл. всякакви скорошни заболявания, психологически фактори и почивка
на членовете на екипажа и тяхната дейност
в продължение на 24 часа преди произшествието“.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 15. Ръководителят на разследването
във връзка с безопасността и членовете на
комисията имат правата по чл. 11 на Регламент 996/2010, както и право:“.
2. В т. 3 думите „упълномощеният по разследването“ се заменят с „ръководителят на
разследването във връзка с безопасността“.
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 числото „5“ се заменя с „4, като
се включва само информацията, имаща отношение към конкретния инцидент и въздухо
плавателна организация“.
2. В ал. 6 думата „назначава“ се заменя с
„по негова преценка може да назначи“, думите
„по негова преценка, както и в случаите“ се
заличават, а след думата „организация“ се
добавя „или от ГД „ГВА“.
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителят
на разследването във връзка с безопасността“,
думите „образец съгласно приложение № 2 на
един от работните езици на Международната
организация за гражданска авиация“ се заменят със „система ECCAIRS“, а след думата
„факс“ се добавя „или в електронен формат“.
2. В ал. 4 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителят
на разследването във връзка с безопасността“,
а думите „форма в съответствие с приложение
№ 3 на един от работните езици на Международната организация за гражданска авиация“
се заменят със „система ECCAIRS“.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителят
на разследването във връзка с безопасността“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „упълномощеният по разследването“ се заменят с „ръководителят на разследването във връзка с
безопасността“;
б) се създава т. 5:
„5. Европейската агенция за авиационна
безопасност.“
3. В ал. 3 думите „упълномощеният по
разследването“ се заменят с „ръководителят
на разследването във връзка с безопасността“.
4. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „сериозни телесни повреди“
се заменят с „тежки наранявания“;
б) в т. 9 думите „(Евроконтрол (Eurocontrol)
за авиационни събития, свързани с УВД, в
съответствие с приложения № 1а и № 2а“ се
заменят с „Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Всички организации и/или лица, до
които са изпратени препоръки за безопасност,
предприемат действия съгласно чл. 18 от Регламент 996/2010.“
§ 18. В чл. 20, ал. 1 думите „воденето и
съхраняването на архив на документите“ се
заменят с „води и съхранява документацията“,
а след думите „застрашаващи безопасността
на полетите“ се поставя запетая и се добавя
„информационна система за препоръки за
безопасност,“.
§ 19. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Въздухоплавателните организации
прилагат собствена система за управление на
безопасността, одобрена от главния директор
на ГД „ГВА“, и прилагат собствена програма
за предотвратяване на произшествия и без
опасност на полетите.“
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§ 20. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въздухоплавателните организации и
собствениците на въздухоплавателни средства“
докладват в ГД „ГВА“ и специализираното
звено по чл. 3 за всички авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти
и случаи, застрашаващи безопасността на
полетите.“
2. В ал. 4 след думата „софтуер“ се добавя
„(ECCAIRS)“.
§ 21. В чл. 23, ал. 4 думите „изготвя и“
се заличават, а думите „приложение № 3а“
се заменят с „изискванията на Европейската
организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол)“.
§ 22. В чл. 24 думите „разходите за“ се
заменят с „разходите по разследването във
връзка с безопасност та, вк лючително за
т ранспортиране, съхран яване на останк и
на въздухоплавателни средства, претърпели
авиационно произшествие,“.
§ 23. В чл. 25 след думите „и средства за“
се добавя „полево сезонно работно облекло и“.
§ 24. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се отменя.
2. В § 3:
а) в т. 1:
аа) в основния текст думата „използването“
се заменя с „експлоатацията“, след думите
„на въздухоплавателното средство, което“
се поставя запетая и се добавя „в случай на
пилотирано въздухоплавателно средство,“, а
след думите „са напуснали въздухоплавателното средство“ се добавя „или в случай на
безпилотно въздухоплавателно средство – във
времето от момента, когато въздухоплавателното средство е готово да потегли с цел да
извърши полет, до момента, когато то спре
окончателно в края на полета и основната
система за задвижване бъде изключена,“;
бб) в буква „а“ думите „е настъпила смърт
или са получени сериозни телесни повреди“
се заменят с „дадено лице е получило смъртоносно или тежко нараняване“, думата „въздействие“ се заменя с „излагане“, а думите
„телесните повреди са получени“ се заменят
с „нараняванията са настъпили“;
вв) буква „б“ се изменя така:
„б) въздухоплавателното средство е получило повреда или нарушение на конструкцията,
при които е настъпило нарушение в здравината
на конструкцията или влошаване на техническите или летателните характеристики на
въздухоплавателното средство, което обикно-
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вено би изисквало голям ремонт или замяна
на засегнатия компонент, с изключение на
случаите на отказ или повреда на двигател,
когато е повреден само един двигател (включително неговите обтекатели или спомагателни
агрегати), или са повредени само въздушните
витла, краищата на крилото, антените, сондите,
лопатките, гумите, спирачните устройства,
колелата, обтекателите, панелите, створките
на колесника, предните стъкла, обшивката на
въздухоплавателното средство (като например
малки вдлъбнатини или пробойни) или при
леки повреди на лопатите на носещия винт,
колесника и тези вследствие на градушка или
сблъскване с птица (включително пробойни
в обтекателя на радиолокатора);“
б) точка 2 се изменя така:
„2. „сериозен инцидент“ е инцидент, свързан с експлоатацията на въздухоплавателно
средство, обстоятелствата във връзка с който
сочат, че е имало голяма вероятност да настъпи
произшествие, който в случай на пилотирано въздухоплавателно средство е настъпил
във времето от момента, когато едно лице
се качва на борда на въздухоплавателното
средство с намерение да лети, до момента,
когато всички такива лица са напуснали
борда на въздухоплавателното средство, или
в случай на безпилотно въздухоплавателно
средство – във времето от момента, когато
въздухоплавателното средство е готово да
потегли с цел да се извърши полет, до момента, когато то спре окончателно в края на
полета и основната система за задвижване
бъде изключена;“
в) в т. 3 думата „всяко“ се заличава, думата
„използване“ се заменя с „експлоатацията“;
г) в т. 4 думите „записващ уред, монтиран“
се заменят с „всеки тип записващо устройство, монтирано“, а думите „в качеството
на допълнителен източник на информация,
необходима при разследване на авиационно
произшествие или инцидент“ се заменят със
„с цел улесняване на разследването във връзка
с безопасността на авиационно произшествие
или инцидент“;
д) в т. 10 думите „на произшествие“ се
заличават;
е) точка 13 се изменя така:
„13. „разследване във връзка с безопасността“ е процедура, провеждана от органа
по чл. 10, ал. 1 с цел предотвратяване на
произшествия и инциденти, която включва
събиране и анализ на информация, достигане
до заключения, включително установяване на
причината/причините и/или факторите, допринесли за произшествието или инцидента, и
по целесъобразност изготвяне на препоръки
за безопасност;“
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ж) в т. 14 след думата „разследването“ се
добавя изразът „във връзка с безопасността
или други източници, като изследвания във
връзка с безопасността,“, след думата „произшествия“ се добавя изразът „и инциденти“,
а изразът „в бъдеще“ се заличава;
з) точка 15 се изменя така:
„15. „тежко нараняване“ е нараняване, което е претърпяно от участник в произшествие
и което има някоя от следните последици:
а) хоспитализация за повече от 48 часа,
започнала в рамките на седем дни от датата
на получаване на нараняването;
б) счупване на кост (с изключение на
прости счупвания на пръсти на ръцете, на
краката или на носа);
в) разкъсвания, причиняващи силни кръвоизливи или увреждане на нерв, мускул или
сухожилие;
г) нараняване на вътрешен орган;
д) изгаряния от втора или трета степен
или каквото и да е изгаряне на повече от 5
на сто от телесната повърхност;
е) доказано излагане на заразни вещества
или вредна радиация;“
и) точка 17 се изменя така:
„17. „ръководител на разследването“ е лице,
на което въз основа на квалификацията му
е възложено да отговаря за организацията,
провеждането и контрола на разследване във
връзка с безопасността;“
к) в т. 19 след думата „дейности“ се добавя „лицензирани организации за техническо
обслужване и ремонт на авиационна техника“, а думите „ръководство на въздушното
движение“ се заменят с „доставчиците на
аеронавигационно обслужване“;
л) точка 20 се изменя така:
„20. „смъртоносно нараняване“ означава
нараняване, което е претърпяно от лице при
произшествие и е довело до неговата смърт
в рамките на 30 дни от датата на произшествието;“
м) в точка 21 думата „нередно“ се заменя
с „необичайно“;
н) създава се т. 23:
„23. „Система ECCAIRS“ е единна европейска система за събиране, съхранение, анализ и
обмен на информация за авиационни събития
на базата на единния софтуер ECCAIRS на
Европейския съюз.“
3. Параграф 4 се отменя.
4. Параграф 6 се отменя.
5. В § 8 думите „Всички лицензирани
авиационни оператори, летищни администрации, летищни оператори и Ръководство на
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въздушното движение“ се заменят с „Всички
въздухоплавателни организации“, а изречение
второ се заличава.
6. Параграф 9 се отменя
7. Параграф 10 се изменя така:
„§ 10. Информацията от полетните записващи устройства може да се използва от
авиационния оператор по реда на Регламент
(ЕО) № 859/2008 на Комисията от 20 август
2008 г. за изменение на Регламент (ЕИО)
№ 3922/91 на Съвета по отношение на общите
технически изисквания и административни
п роцед у ри, п ри лож ими к ъм т ърговск и т е
превози със самолет (ОВ L 254, 20/09/2008,
стр. 1 – 238).“
8. В § 11 думата „реализиран“ се заменя с
„реализирано авиационно произшествие или“.
§ 25. Приложения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4а, 5
и 5а се отменят.
§ 26. В заглавието на приложение № 4
думата „сериозен“ се заличава.
§ 27. В приложение № 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „сблъскване“ се добавя „или небезопасна ситуация или когато е
било необходимо предприемането на такава
маневра“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Затворена или заета писта, или пътека за рулиране (с изключение на разрешена
експлоатация на хеликоптери) или писта, за
която не е дадено разрешение от органа за
управление на въздушното движение.“
3. Точка 4 се изменя така:
„4. Излитане от затворена или заета писта, или пътека за рулиране (с изключение на
разрешена експлоатация на хеликоптери) или
писта, за която не е дадено разрешение от органа за управление на въздушното движение.“
4. Точка 5 се изменя така:
„5. Кацане или опит за кацане на затворена
или заета писта или пътека за рулиране (с
изключение на разрешена експлоатация на
хеликоптери) или писта, за която не е дадено разрешение от органа за управление на
въздушното движение.“
5. В т. 7 думата „или“ се заменя с „и/или“.
6. Точка 12 се изменя така:
„12. Ситуации, свързани с количеството
гориво или неговото разпределение на борда
на ВС, които изискват обявяването на аварийна ситуация от командира, като недостатъчно количество гориво, изчерпване на
горивото, липса на гориво или неспособност
да се използва цялото използваемо гориво на
борда на ВС.“
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7. Създават се точки 19 – 21:
„19. Неразрешено излизане на ПИК със
степен на риск А, като категоризацията на
събитието се извършва в съответствие с Документ 9870 на Международната организация
за гражданска авиация.
20. Освобождаване на товар на външно
окачване или на всеки друг товар, носен
външно на ВС, независимо дали е извършено
като принудителна или аварийна мярка.
21. Сблъсквания, които не представляват
авиационни произшествия.“
Допълнителна разпоредба
§ 28. Навсякъде в наредбата думите „Министерство/то на транспорта“ се заменят
съответно с „Министерство/то на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“,
думите „министъра/ът на транспорта“ – съответно с „министъра/ът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а
абревиатурата „СЗРАС“ със „специализираното
звено по чл. 3“.
За министър:
Валери Борисов
10318

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № I-8
от 18 октомври 2012 г.
за условията и реда за носене на служебно
оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие от
държавните служители на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), наричана
по-нататък „Агенцията“.
Чл. 2. (1) Право да носят служебно оръжие
имат само държавните служители, които са
преминали първоначален курс на обучение
по стрелкова подготовка и инструктаж за
боравене с конкретната система стрелково
оръжие, която им е зачислена.
(2) Право да носят служебно оръжие имат
и държавните служители, които са преминали
курс на обучение по стрелкова подготовка
във висше военно у чилище (Национален
военен университет) или в Академията и
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Центъра за бойна подготовка и спорт на
МВР и са инструктирани за боравене с конкретната система стрелково оръжие, която
им е зачислена.
(3) Обучението по ал. 1 се организира от
специализирана административна дирекция
„Човешки ресурси“ и провежда под ръководството и контрола на специализирана дирекция
„Сигурност на ДАНС“.
(4) Компетентностите, условията и редът
за организиране и провеждане на обучението
по ал. 1 се определят със заповед на председателя на Агенцията.
(5) Държавните служители удостоверяват
със служебната си карта правото да носят
служебно оръжие.
Чл. 3. (1) На държавните служители може
да се зачислява повече от един брой служебно
оръжие.
(2) Носенето на повече от един брой служебно оръжие се разрешава за всеки конкретен случай с утвърдителна резолюция от
председателя, зам.-председател или главния
секретар на Агенцията върху документ, съдържащ мотивите за необходимостта.
Г л а в а

в т о р а

НОСЕНЕ НА СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ
Чл. 4. При изпълнение на правомощията
си държавните служители на Агенцията имат
право да носят служебно оръжие.
Чл. 5. (1) Служебното оръжие се носи в
кобур, съответен на системата оръжие, прикрепен здраво към тялото.
(2) Кобурът трябва да осигурява бърз достъп
до ръкохватката на оръжието от стрелящата
ръка, бързото му изваждане, скритото носене (за
неносещите униформено облекло) и да изключва случайното му изпадане. При възможност
могат да се използват кобури с допълнителни
устройства за задържане, които да затрудняват
ваденето на оръжието от нападател при близък
контакт.
(3) Кобурът не трябва да позволява достъп до
спусъка при прибрано оръжие. Вътрешната му
страна не бива да премества лоста на предпазителя при поставяне или изваждане на пистолета.
Чл. 6. Служителите носят зачисленото им
оръжие незаредено (без патрон в цевта).
Чл. 7. (1) Забранява се откритото носене
на служебното оръжие, освен ако това не се
налага за изпълнението на конкретно служебно
задължение.

ВЕСТНИК
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(2) Държавни служители, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, могат да носят зачисленото им служебно
оръжие открито.
Чл. 8. Забранява се оставянето на служебно
оръжие без надзор, както и преотстъпването
му на други лица за ползване, носене или
съхранение.
Чл. 9. При установено нарушение на носене на служебно оръжие от служител, което
е предпоставка за допускане на инциденти
или при служебна необходимост, директорът
на съответната дирекция може да разпореди
преустановяване на носенето на служебното
оръжие от служителя.
Чл. 10. Носенето на служебното оръжие от
държавните служители при привеждането на
Агенцията в по-висока степен на готовност,
при положение на война, военно положение,
извънредно положение, бедствия и аварии се
определя със заповед на председателя на ДАНС.
Г л а в а

т р е т а

СЪХРАНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНОТО
ОРЪЖИЕ
Чл. 11. (1) Служителите на ДАНС носят
отговорност за съхранението на зачислените
им служебно оръжие и боеприпаси.
(2) Държавните служители на ДАНС са
длъжни да опазват зачисленото им служебно оръжие и боеприпаси от противозаконно
отнемане, загубване, повреждане или унищожаване.
Чл. 12. (1) Зачислените на служителите
от Агенцията служебно оръжие и боеприпаси, когато не се носят, се съхраняват в
метална каса в служебните им помещения.
Огнест релното оръж ие се съх ран ява без
боеприпас в патронника на цевта и без поставен пълнител.
(2) Държавните служители от териториалните дирекции на Агенцията съхраняват
служебното оръжие в метални каси в служебни
помещения с контролиран и/или ограничен
достъп, в рамките на сградния фонд, стопанисван от ДАНС.
(3) При ползване на законоустановен отпуск
или при пътуване извън страната, когато не са
налице необходимите условия за съхранение
и опазване на служебното оръжие и боеприпаси по ал. 1 и 2, те се предават за временно
съхранение на длъжностното лице, което го
е зачислило на служителя.
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Чл. 13. (1) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените служебно
огнестрелно оръжие и/или боеприпаси служителят незабавно уведомява директора на
дирекцията (началника на самостоятелен
териториален отдел), в която служи, а при
невъзможност уведомяването се извършва
чрез оперативната дежурна част на ДАНС.
(2) В срок три работни дни след настъпил
инцидент по време на носене или съхраняване на служебното оръжие и боеприпаси
служителят уведомява и писмено директора
на дирекцията (началника на самостоятелен
териториален отдел) чрез непосредствения
си началник.
Чл. 14. Незабавно след узнаването за смърт
на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие и боеприпаси, директорът
на дирекцията (началникът на самостоятелен
териториален отдел), в която служи, уведомява писмено директора на специализирана
дирекция „Сигурност на ДАНС“ и предприема необходимите мерки за получаване на
служебното оръжие и боеприпаси.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 49, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция
№ I-9 от 2009 г. за условията и реда за носене
на служебно оръжие от държавните служители
на Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДВ, бр. 59 от 2009 г.).
Председател:
Константин Казаков
10414

НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
Инструкция за изменение на Инструкция
№ Я-966 от 2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба (обн., ДВ,
бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.; изм.
и доп., бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 2 думите „и се повишават
във военно звание“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Директор:
Драгомир Димитров
10421
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2074-НС
от 9 ноември 2012 г.
На 8 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от Конституцията на Република България
предсрочно са прекратени пълномощията на
народния представител Галина Симеонова
Симеонова, избрана от 31. многомандатен
избирателен район – Ямбол, издигнат от ПП
„ГЕРБ“ в 41-ото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка
с чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 31. многомандатен изборен район – Ямбол,
Мария Стоянова Петрова-Минчева от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
10428

РЕШЕНИЕ № 6-НР
от 12 ноември 2012 г.
относно утвърждаване образците на книжа
за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление във връзка с чл. 12,
ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 385
от 31.10.2012 г. на Президента на Република
България (ДВ, бр. 87 от 9 ноември 2012 г.)
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Ут върж дава образц и те на к ни жата за
произвеждане на национален референдум на
27 януари 2013 г. с номера от 1 до 56, приложени към решението и представляващи
неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

№

1

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 55 и чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от ИК)
Собствено, бащино,
ЕГН
Документ за
Адрес
Подпис на
фамилно име
(попълва
самоличност –
гласоподавателя
СИК)
вид и №
(попълва СИК)
2

3

4

5

6

Забележки

7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
****************************************************************************************************
1. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в
които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление
избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Подписите се полагат непосредствено
под чертата, поставена след последното име на последния гласоподавател.
2. Всеки гласоподавател се вписва в един избирателен списък.
3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.
4. Избирателните списъци се съставят на български език.
5. Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес на гласоподавателя.
6. В избирателните списъци се вписват всички български граждани, които отговарят на следните
условия:
- навършили са 18-годишна възраст към деня на произвеждане на националния референдум, включително,
- не са поставени под запрещение,
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода и
- имат постоянен адрес на територията на страната към 9 ноември 2012 г.
7. В избирателния списък в отделни графи се вписват имената на гласоподавателите по азбучен
ред (подреждането започва според буквите в собственото им име), единният граждански номер (ЕГН),
постоянният адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от гласоподавателя за вписване в
списъка за секцията по настоящия му адрес) и се обособяват графи „Подпис на гласоподавателя“ и „Забележки“.
При отпечатване на избирателния списък графите за вписване на ЕГН и вида и № на документа за
самоличност (№ 3 и № 4) се оставят празни и се попълват в деня на референдума от СИК при гласуването
на гласоподавателя.
Когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на
гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват
в графата „Забележки“ на избирателния списък.
В ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТРАНИЦА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (под чертата) СИК ВПИСВА:
1. лицата, които са пропуснати в избирателния списък и не фигурират в списъка на лицата, които
не могат да бъдат дописвани в деня на референдума;
2. българските граждани, живеещи извън Република България, които са били заличени от избирателните
списъци и са се завърнали в страната след предаване на избирателните списъци на секционните избирателни
комисии – по тяхно искане за вписване в деня на референдума от секционните избирателни комисии, след
представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на
друго място;
3. лицата, заети в произвеждането на референдума като членове на секционна избирателна комисия
или охрана на съответната секция (чл. 194 от ИК).
В ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТРАНИЦА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (ПОД ЧЕРТАТА) НЕ СЕ ВПИСВАТ
ЛИЦАТА, КОИТО ФИГУРИРАТ В СПИСЪКА НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОПИСВАНИ В
ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА.
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При вписването секционната избирателна комисия попълва последователно собственото, бащиното
и фамилното име на гласоподавателя по документа за самоличност и графите „ЕГН“, „Документ за
самоличност“ и „Адрес“.
Когато гласоподавателят е допуснат да гласува с придружител, ИМЕТО И ЕДИННИЯТ
ГРАЖДАНСКИ НОМЕР НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ В ГРАФА „ЗАБЕЛЕЖКИ“ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ
СПИСЪК СРЕЩУ ИМЕТО НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ.
ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В СПИСЪКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ
НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ, СЛЕД КОЕТО ПРИДРУЖИТЕЛЯТ СЕ ПОДПИСВА В ТОЗИ СПИСЪК.
Когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва
в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
Списъкът от имена на гласоподаватели, вписани от секционната избирателна комисия в
ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТРАНИЦА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (ПОД ЧЕРТАТА), СЕ ПОДПИСВА ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОТ СЕКРЕТАРЯ НА СИК.
Избирателният списък се отпечатва въз основа на Националния регистър на населението от Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 54, ал. 1 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

Собствено, бащино и фамилно име

Адрес

Кмет/Кметски наместник: ...............................
Секретар на община/район: ............................
****************************************************************************************************
Избирателният списък се обявява от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди деня
на референдума на видно място в района на съответната избирателна секция.
В списъка се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ в МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския
наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и
от секретаря на района.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(за публикуване на интернет страницата на общината)
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 54, ал. 4  от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................
КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........
адрес на избирателна секция ....................................................................................................
Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

Кмет/Кметски наместник: ...............................
Секретар на община/район: ............................
****************************************************************************************************
Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от
40 дни преди деня на референдума.
Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки
гласоподавател да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.
В списъка се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
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ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №
ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................
КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна урна при произвеждане
на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8 от ЗПУГДВМС във връзка с чл. 205, ал. 1, във връзка с чл. 176 от ИК)
ЕГН
№ Собствено, бащино,
Документ за самоличност – Адрес
Подпис на
Забележки
фамилно име
(попълва
вид и №
гласоподавателя
СИК)
(попълва СИК)
1

2

3

4

5

6

7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
****************************************************************************************************
Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя при наличие на не помалко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното
си право в изборното помещение по постоянен адрес (настоящ адрес, когато е подадено заявление по чл. 53,
ал. 1 от ИК) на територията на общината (района), които са заявили желанието си да гласуват с подвижна
избирателна урна не по-късно от 30 дни преди деня на референдума.
Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя от общинските
администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписва от кмета на
общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В
градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Подписите
се полагат непосредствено под чертата, поставена след последното име на последния гласоподавател.
В него по азбучен ред се вписват имената на гласоподавателите, подали заявление по реда на чл. 176,
ал. 1 от ИК до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено
искане по чл. 53, ал. 1 от ИК, и са приложили документ от ТЕЛК (НЕЛК).
Имената на гласоподавателите, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна
урна, се заличават от избирателния списък по постоянния или настоящия им адрес, в които са били включени
преди това.
Членовете на подвижната СИК, които обслужват подвижната избирателна урна, но не по-малко от
четирима, получават този списък от председателя на РИК.
В графа „Забележки“ на списъка членовете на комисията вписват:
- часа на гласуване на гласоподавателя;
- обстоятелството, че гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише;
- данните от документа за самоличност, когато подвижната СИК установи разлика между данните
в документа за самоличност и данните в избирателния списък.
- ИМЕТО И ЕДИННИЯТ ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН) НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ.
Данните на придружителя се вписват и в СПИСЪКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ, след което придружителят се подписва в този списък.

Приложение № 2

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................
КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8 от  ЗПУГДВМС във връзка с чл. 203, ал. 3, чл. 206, ал. 1 и чл. 207, ал. 2 от ИК)
№

Собствено, бащино
и фамилно име

ЕГН

Документ за самоличност – вид и номер

Адрес

Подпис на гласоподавателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

Председател на СИК: ......................................
Секретар на СИК: .................................
****************************************************************************************************

С Т Р. 3 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

Допълнителният избирателен списък се съставя от СИК в деня на референдума. В допълнителния
списък секционната избирателна комисия вписва:
1. гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в
секция, различна от секцията им по постоянен адрес;
2. гласоподавателите с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК;
3. гласоподавателите ученици или студенти – редовно обучение.
Гласоподавателите удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред секционната
избирателна комисия и представят съответно:
· декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК (за гласоподаватели по т. 1);
· удостоверение за гласуване на друго място (за гласоподаватели по т. 2);
· декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (за гласоподаватели по т. 3);
· ученическа или студентска книжка, надлежно заверена за съответната учебна година/семестър от
учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция (за гласоподаватели по
т. 3).
ДЕКЛАРАЦИИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН
СПИСЪК И СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО.
При вписването секционната избирателна комисия попълва последователно собственото, бащиното
и фамилното име на гласоподавателя по документа за самоличност и графите „ЕГН“, „Документ за
самоличност“ и „Адрес“.
Когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член
на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и
в протокола на секционната избирателна комисия.
Когато гласоподавателят е допуснат да гласува с придружител, името и единният граждански
номер (ЕГН) на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на допълнителния избирателен списък срещу
името на гласоподавателя. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на
придружителите, след което придружителят се подписва в този списък.
Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на секционната избирателна комисия.

Приложение № 3
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
В ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЧИВНИ ДОМОВЕ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ДРУГИ
СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8 от ЗПУГДВМС във връзка с чл. 42 и чл. 52, ал. 1 от ИК)
№

Собствено, бащино,
фамилно име

ЕГН

Документ за самоличност – вид и №

Адрес

Подпис на гласоподавателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

Ръководител на заведението/дома: ......................................
****************************************************************************************************
1. Избирателните списъци се съставят в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари
хора и други социални заведения от ръководителя на заведението или дома в срок до деня, предхождащ деня
на произвеждане на референдума, при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко от 20
гласоподаватели.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта или зеления паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност –
„лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.“.
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ВЕСТНИК
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В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
В графа 7 се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя, в случай
че гласоподавателят ползва такъв. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва в този списък;
- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член
на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва;
- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на
гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват
в графата „Забележки“ на избирателния списък.
2. Не по-късно от 48 часа преди началото на деня на референдума ръководителите на тези заведения
и домове уведомяват общинската администрация по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да
бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването им на СИК. Уведомяването може да се
извърши и по телефон, факс или по друг подходящ начин.
3. Гласоподавателите, които имат право да гласуват на референдума, постъпили в тези заведения в
деня преди гласуването или в деня за гласуване, се вписват в избирателния списък на заведението, ако заявят
пред СИК желание да гласуват.

Приложение № 4

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
В МЕСТА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ
НА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ И ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 45 и чл. 55, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ИК)
№

Собствено,
бащино и фамилно име

ЕГН
(вписва СИК)

Документ за самоличност – вид
и №
(вписва СИК)

Адрес

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

Ръководител: ......................................
****************************************************************************************************
Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и за задържане
съставят избирателни списъци, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към деня на произвеждане на референдума са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към деня на произвеждане на референдума не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено
им с влязла в сила присъда;
- към 9 ноември 2012 г. (деня на насрочване на референдума) имат постоянен адрес на територията
на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност –
„лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
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В графа 7 се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя, в
случай че гласоподавателят ползва такъв. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва;
- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва в този списък;
- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на
гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват
в графата „Забележки“ на избирателния списък.
Преди предаването на избирателния списък на СИК ръководителите на местата за изтърпяване
на наказание лишаване от свобода или задържане уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 от ИК за вписаните в
списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаването
на избирателните списъци на СИК.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Приложение № 5
Избирателна секция №

ДЪРЖАВА ........................
НАСЕЛЕНО МЯСТО ......................

СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
при гласуване в дипломатически и консулски представителства
(по чл. 44 и чл. 55 във вр. с чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
№

Собствено,
бащино и фамилно име

ЕГН
(попълва СИК
извън страната)

Лична карта/
Постоянен адПодпис на
паспорт/военна рес в Републи- гласоподавакарта
ка България
теля
(попълва СИК
извън страната)

Забележки

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство:
Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват в избирателна секция
в дипломатическо/консулско представителство, се съставят и подписват от ръководителите на
дипломатическите и консулските представителства на Република България. Ръководителите на
дипломатическите и консулските представителства на Република България изпращат информация до
Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния граждански номер и постоянния адрес
в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани. Министерството на външните
работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не покъсно от 15 дни преди деня на референдума, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци
за гласуване в Република България. ГД „ГРАО“ уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за
вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди
предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към деня
на референдума включително – 27 януари 2013 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание
лишаване от свобода, имат постоянен адрес на територията на Република България към 9 ноември 2012 г.
и са заявили желанието си да гласуват не по-късно от 25 дни преди деня на референдума в писмена форма
чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до
дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
Гласоподавател, който не е включен в списъка за гласуване в дипломатическо или консулско
представителство на Република България, се вписва в допълнителната страница на списъка (под чертата)
от СИК след представяне на документ за самоличност (лична карта/паспорт/военна карта) и на декларация
по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС. В списъка се вписват
всички данни на гласоподавателя от документа му за самоличност.
Списъкът от имена на гласоподаватели, вписани от секционната избирателна комисия за гласуване
в дипломатически и консулски представителства в допълнителната страница на избирателния списък (под
чертата), се подписва от председателя и от секретаря на СИК.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на гласоподавателя и постоянният
адрес.
Всеки гласоподавател се вписва само в един избирателен списък.
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Графите за вписване на единния граждански номер и видът и номерът на документа за самоличност
остават празни и се попълват от СИК.
В графа „Забележки“ се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя, в
случай че гласоподавателят ползва такъв. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва в този списък;
- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва;
- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на
гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват
в графата „Забележки“ на избирателния списък.
СПИСЪК
на лицата, заявили желание да гласуват на националния референдум
на 27 януари 2013 г.
в .............................................................
населено място …………………………..
(държава)
(по чл. 44, ал. 1 във връзка с ал. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
№

Собствено, бащино и фамилно име

Избирателна секция №

Адрес на избирателната секция

Подпис: ........................................................................................................................
(ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
В списъка се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
Списъците се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България. Те се публикуват от министъра на външните работи и от
ръководителите на дипломатическите/консулските представителства не по-късно от 18 дни преди деня
на референдума съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на
дипломатическото/консулското представителство.
Ръководителите на дипломатическите/консулските представителства осигуряват възможност
всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по ЕГН.
Настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

Приложение № 6
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ПОД БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 8 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 43 и чл. 55, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ИК)
№ Собствено, бащино
и фамилно име
1

2

ЕГН
(вписва СИК)

Документ за самоличност – вид и №
(вписва СИК)

Адрес

Подпис на гласоподавателя

Забележки

3

4

5

6

7

Капитан: ......................................
****************************************************************************************************
Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от капитана
на плавателния съд.
Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните
в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване
на избирателните списъци на СИК.
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Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към деня на референдума включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в деня на произвеждане на референдума, както
и имат постоянен адрес на територията на Република България към 9 ноември 2012 г.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност
– „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
В графа 7 се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя, в
случай че гласоподавателят ползва такъв. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва в този списък;
- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва в този списък;
- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на
гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват
в графата „Забележки“ на избирателния списък.

Приложение № 7
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………………………………………....………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, изр. второ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от …………………………………………………..……....….......................................................................................…………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ………………….., изд.
на ........................................... от …………………………., постоянен адрес …………………………………………………....……..…………
Желая да бъда вписан/дописан в избирателния списък на секцията по постоянен адрес, където имам
право да гласувам в националния референдум на 27 януари 2013 г.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ………………. г.						
Подпис:
Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството.
Вписването/дописването се извършва от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по писмено искане на гласоподавателя до предаването на списъците на СИК.
Отказът за заличаване, вписване или дописване в избирателния списък се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва от него пред районния съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването є с призоваване на
жалбоподателя и на органите по чл. 40, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи
на обжалване.
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
…………………………………………………………….
ОБЛАСТ ………………………………………………..

Приложение № 8

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 50, ал. 1, изр. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от ………………………..……....…………............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …........................…., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………….....,
издадена на ................................. от ………………………….., постоянен адрес:……………………………………….
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Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г.:
……………………………………………...……………………........................................................................................…………………..……….
…………………………………………………...………………….........................................................................................…………………..….…
(непълнотата/грешката се описва)
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждането на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ……………………..
Подпис:
*************************************************************************************************
Заявленията се подават най-късно седем дни преди деня на референдума.
Кметът разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с решение, което обявява незабавно на
публично място.
Всеки заинтересуван гласоподавател може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и
кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.

Приложение № 9
вх. № …......................../ .................. 201... г.
(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството)
Име и подпис
на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….……………….......................................
ОБЛАСТ ………………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 49, ал. 2 във връзка с § 1, т. 13 ДР от ИК и във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от ……………………....………...................................................................................……………………………………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………………..,
изд. на ........................... от …………, постоянен адрес  ………....……..……………………
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в националния референдум
на 27 януари 2013 г.
Заявявам, че съм служебно зает(а) в произвеждането на националния референдум в качеството си
на ………………………………………………..................................................................................................................................……
…….......................................................................................................................................................................................
(член на ЦИК/РИК/наблюдател)
Декларирам, че няма да гласувам в секцията си по постоянен адрес и ще гласувам само веднъж.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ……………………..
Подпис:
***************************************************************************************************
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на члена на ЦИК/РИК/
наблюдател не по-късно от 14 дни преди деня на произвеждане на референдума.
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния
кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди деня на произвеждане на референдума.
Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък по постоянен адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната.
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Приложение № 10
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ...........................
ОБЛАСТ ………………………..…………......................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в националния референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 49, ал. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№ ......................./............... 201…. г.
Г-н (г-жа) …………………………………….............................................................................………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ………………….., изд.
на ........................................... от …………………………., постоянен адрес …………………………………………………....……..……………,
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в националния референдум на 27 януари
2013 г. Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в качеството му на ..............
.....................................................................
(член на ЦИК, РИК или наблюдател)
Подпис: ....................................................
(кмет/кметски наместник)
Печат
Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общинската администрация по постоянен
адрес на заявителя – член на ЦИК, РИК или наблюдател.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез пълномощник с
изрично нотариално заверено пълномощно.
Удостоверението се прилага към допълнителния избирателен списък в секцията, където гласува
гласоподавателят, и е неразделна част от него.
Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, състояща се от две части:
Част 1 се образува по формулата за единната номерация на избирателните секции в страната – АА
ВВ СС ХХХ, където:
АА е номерът на изборния район, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от изборния район по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава
удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в останалите
случаи се записва 00;
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според
постоянния си адрес;
Част 2 се образува от поредния номер от регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго
място на съответната общинска администрация, под която е записано издаденото удостоверение.

Приложение № 11
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО .......................
ОБЛАСТ ………………………..…………...........................
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
за националния референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 49, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
№

Номер на
удостоверението

Дата на издаване на
удостоверението

Име

ЕГН

Подпис на лицето или на
пълномощник
с нотариално
заверено пълномощно

Забележка

№ ................................
Подпис: ....................................................
Кмет/Кметски наместник:
Печат
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Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е
изработен на индигирана двупластова хартия.
В графа „№“ се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението“ се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на избирателните
секции в страната – АА ВВ СС ХХХ, където:
АА е номерът на изборния район, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от изборния район по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава
удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в останалите
случаи се записва 00;
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според
постоянния си адрес.
2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
В графа „Забележка“ се отбелязва дали удостоверението е получено лично, или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.

Приложение № 12
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 53, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС)
от …………………………………………………....……………………….......................................................................…………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ………………….., изд.
на ........................................... от …………………………………, настоящ адрес ……………………………………………………....……………,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда вписан(а) по настоящия си адрес   в избирателния списък за произвеждане на
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ……………………..
Подпис:
Исканията се правят не по-късно от 14 дни преди деня на референдума пред органите по чл. 40, ал. 1
от ИК по настоящия адрес на гласоподавателя. Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно
уведомява общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя и предава информация
за подадените искания на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди деня на
референдума за автоматизирано включване на гласоподавателя в избирателния списък по настоящ адрес и
заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на гласоподавателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по
постоянния адрес на гласоподавателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ
адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение
за гласуване на друго място. В този случай гласоподавателят се заличава от избирателния списък по настоящ
адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието
за заличаването – „издадено удостоверение за гласуване на друго място“.
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Приложение № 13
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр.  с § 2 от ЗПУГДВМС)
от …………............……………………………………....……….…......................., ЕГН...........................................................,
(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)
...............................................................................................................................................................................................,
(адрес на пребиваване в съответната държава)
...............................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес в Република България)
Желая да гласувам на националния референдум на 27 януари 2013 г. в .....................................................
.................................................................................................................................................................................................
(посолство/консулство в населеното място в съответната държава)
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ……………………..
Подпис:
В едно заявление може да е вписано само едно лице. Заявлението се подписва саморъчно и се подава
лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на
Република България в съответната държава не по-късно от 25 дни преди деня на референдума.
Избирателните секции в дипломатическите/консулските представителства се образуват при наличие
на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват не по-късно от 25 дни преди деня на
референдума.

Приложение № 14
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
………………………………………...............................…
(населено място, държава)
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 44, ал. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС )
Подписаният(ата) ............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .................., постоянен адрес в Република България ........................................................................................... ,
адрес на пребиваване в съответната държава .............................................................................................................. ,
лична карта/паспорт/военна карта  № .............................., издаден/а на ......................... от ..............................
ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и желая да
гласувам на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ……………………..

Подпис:

Право да гласуват в националния референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., имат българските
граждани, които са навършили 18 години към 27 януари 2013 г. включително, не са поставени под
запрещение, имат постоянен адрес в Република България към 9 ноември 2012 г. и не изтърпяват наказание
„лишаване от свобода“.
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Приложение № 15
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.............…………………………………………………
ОБЛАСТ ………………...........………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване от избирателните списъци за национален референдум
(по чл. 56, ал. 1, изр. второ от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от ………………………………........…………………....………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № .………..............….,
изд. на ................................ от …………………………, постоянен адрес ……....……..………………........................................…....
............................................................................................................................................................................................….
Желая да бъда заличен/а от избирателния списък за националния референдум на 27 януари 2013 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждането на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ……………………..
Подпис:
Данните за име, ЕГН, постоянен адрес се попълват съгласно личната карта/зелен паспорт за
гражданите по § 9а от ПЗР от ЗБЛД.
Заявлението се подава до съответната общинска администрация след представяне на документ за
самоличност.
Отказът за заличаване от избирателните списъци по постоянен адрес за национален референдум се
съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд по реда на чл. 48, ал. 1 от Изборния
кодекс в срок до два дни от съобщението.

Приложение № 16
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна урна
в национален референдум
(по чл. 176, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от ……………………………………………................................................................................……....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ………………….., изд.
на ........................................... от …………………………, постоянен адрес …………………………………………………....……..……………,
настоящ адрес  .........................................…………..................................................................................……..……………..…….
Желая да гласувам в националния референдум на 27 януари 2013 г. с подвижна избирателна урна.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК …………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждането на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ……………………..
Подпис:
Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди деня на националния референдум чрез писмо,
факс или електронна форма от гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват на
национален референдум в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна.
Данните за име, ЕГН и постоянен адрес се попълват съгласно личната карта/зелен паспорт за
гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и към него се прилага копие от документ от ТЕЛК/
НЕЛК и се подава до кмета на община/район/кметство по постоянен адрес на гражданина.
Ако постоянният и настоящият адрес са в различни населени места в страната, заявлението може
да бъде подадено и по настоящ адрес. В този случай е необходимо предварително да е било подадено заявление
за вписване в списък за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12).
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко
една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели, заявили
желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
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Приложение № 17

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../................................ г.
(чл. 26, ал. 1, т. 5 от ИК във вр. с чл. 7, ал. 1, изр. второ и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….................. от ……….................
................ г. …………………………………………………..…………...................................................................................................……,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………….……….., е назначен(а) за ……..…………..…….................................................................…………………….……......
(председател/зам.-председател/секретар/член)
на Районна избирателна комисия в изборен район № ……….. – …….…………......................................................…......
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 18

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../................................ г.
(чл. 26, ал. 1, т. 5 и чл. 37, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….. от .............. г.
…………………………………………………………………………………..............................................................................................………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….………....., е назначен(а) за …………..................................................................…..…………………………..……...............
(председател/секретар/член)
на секционната избирателна комисия в секция  № ………………….....…………...………, населено място ……………………....……,
държава ……….........………............................,
за произвеждане на национален референдум на  27 януари 2013 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 19

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................. г.
(чл. 26, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 34, ал. 11 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от ………...................... г.  
…………………………………………..……………...............................................................................................................………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ……….………....., е назначен(а) за ……………..……..……………….................................................................………….…….......
(председател/секретар/член)
на секционна избирателна комисия в секция № ……............ в община …….…...…, административен район
………………, изборен район № ………. –  ……………. за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ………-………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№.........../................................ г.
( чл. 29, ал. 1, т. 2 от ИК във вр. с чл. 7, ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …..... от ................... г. …………………
……………………….......................................…………...................................................................................................................…,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН……………...., е назначен/а за …………………………..…………………………..........................................................................……
(председател/секретар/член)
на секционната избирателна комисия в секция № ………………….............................................................…………...………,
населено място ……………………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район ………………………...,
община …....…………............................, изборен район № ………. –  .............................................,
за произвеждане на национален референдум на  27 януари 2013 г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р. 4 1

Приложение № 21

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./.................................... г.
(чл. 26, ал. 1, т. 26 във вр. с § 1, т. 18, б. „а“ от ДР на ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................../ .................................г.  
………………...............................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
от ..........................................................................................................................................................................................,
(държава)
е регистриран(а) за наблюдател при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. в качеството на
……...........................................................................................................................................................................................
(представител на Европейския парламент/чуждестранен парламент/Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа/чуждестранна партия или движение)
Председател:
Секретар:
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 22

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./............................................... г.
(чл. 26, ал. 1, т. 26 във вр. с § 1, т. 18, б. „б“ от ДР на ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ....................../....................... г.  ..........
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН....................................................., е регистриран(а) за наблюдател при произвеждане (в) на национален
референдум на  27 януари 2013 г.
като упълномощен член  на:
.........................................................................................................................................……..................................................
.......................................................................................…....................................................................................................…
(българска неправителствена организация)
Председател:
Секретар:

Приложение № 23

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет като застъпник на алтернативната
позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 16, ал. 2  и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС  във вр. с чл. 97, ал. 5, т. 2 от ИК)
от ...........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН.........................................,
постоянен
адрес
.....................................................................................,
като
представляващ инициативния комитет
Заявявам за регистрация инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. в следния състав:
1. ..........................................................................................., ЕГН .....................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес ..................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................., ЕГН ......................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
15. .........................................................................................., ЕГН .....................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес ..................................................................................................................................................................
Кратко, точно и ясно посочване на алтернативната позиция в националния референдум, съгласно
решението за създаване на инициативния комитет …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
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Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти: ..................................
................................................................................................................................................................................................
Представяме следните документи (съгласно Решение № 5-НР от 12.11.2012 г. на ЦИК):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с регистрацията на
инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари
2013 г.
Подпис:
Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ЦИК не по-късно от 50 дни преди деня на
референдума заявление за регистрация, подписано от представляващия инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет, което съдържа алтернативната позиция в
националния референдум и мотивите към нея, и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец (Приложение № 26 от книжата за произвеждане на национален референдум),
подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС
и чл. 3, ал. 1 от ИК;
4. декларация по образец (Приложение № 27 от книжата за произвеждане на национален референдум),
подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на
лицата, включени в подписката за подкрепа на алтернативната позиция в националния референдум, за други
цели, освен предвидените в ЗПУГДВМС и ИК;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадено от съответната банка, на лицето,
представляващо инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция, която ще обслужва
само кампанията в националния референдум;
6. подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията
на Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 гласоподаватели , подкрепящи регистрацията
(Приложение № 28 от книжата за произвеждане на национален референдум). Бланката, на която се събират
подписите, трябва да съдържа на всяка страница посочване на алтернативната позиция в националния
референдум и имената на представляващия инициативния комитет. Всяка бланка трябва да е с пореден номер.
Всеки гласоподавател може да участва само в една подписка.
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 24

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети, регистрирани като застъпници на алтернативната позиция
на националния референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Инициативен комитет, представляван
от …………………………………..

3.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти

4.

Приложени документи

5.

Забележки

6.

Предал документите

7.

Приел документите

8.

Регистрация – Решение на ЦИК № …..
Удостоверение № ........ от ...........2012 г.

9.

№

Дата

Час

Получено от инициативен комитет,
дата
При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3
дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани
непълноти се отразяват в графата „Забележки“.
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Приложение № 25

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет като застъпник на алтернативната
позиция на националния референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 10 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
№............/..........................................г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../ ................. г. е регистриран
инициативен комитет, представляван от: ……………………………………………………………………………….....................…………, в
(собствено, бащино и фамилно име)
състав:
1. ……………………………………………...................................................................................……………, ЕГН .........……………….......
(собствено, бащино и фамилно име)
2. ……………………………………………......…………...........................................................................…, ЕГН ..........……………….......
(собствено, бащино и фамилно име)
…………………………………………………………………….........................................................................................…………………………….
15. ……………………………………………......…..........................................................................…………, ЕГН ..........………………......,
(собствено, бащино и фамилно име)
Като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 26

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Подписаният(ата) ............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ............................,
изд. на........................ от ......................, постоянен адрес ...............................................................................................,
член на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на
27 януари 2013 г., създаден с решение от ……………………… 2012 г.

кодекс.

ДЕКЛАРИРАМ:
1. навършил съм 18 години;
2. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
3. постоянният ми адрес е на територията на Република България към 9 ноември 2012 г. и понастоящем.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
...................................... 2012 г.
Подпис:
Декларацията се подписва от всеки член на инициативен комитет. Декларациите на членовете на
инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.

Приложение № 27
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 97, ал. 8, т. 4  от ИК във вр. с § 2 от ПРЗ на ЗПГУДВМС)
Подписаният/ата ..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ............................., лична карта или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ............................,
изд. на........................ от ......................, постоянен адрес ..............................................................................................
член на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на
27 януари 2013 г.
Декларирам, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на включените в подписката
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната
позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г., за други цели, освен предвидените в ИК и
ЗПУГДВМС.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
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Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
...................................... 2012 г.
Подпис:
Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете на
инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.

Приложение № 28

ПОДПИСКА
в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет, представляван от
…………………………………………………………………………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г.
(чл. 112, ал. 2, т. 2 от ИК във вр. с чл. 16, чл. 12, ал. 4, т. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Подписаните, подкрепяме регистрацията на инициативен комитет в състав:
1. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
2. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
3. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
….
15. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
като застъпник на алтернативната позиция  в националния референдум на 27 януари 2013 г., както следва:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………….................................................................................................................………………….
(кратко описание на алтернативната позиция)
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари
2013 г.
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете
се номерират последователно.)
№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Постоянен адрес

Подпис

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис
на не по-малко от 7000 гласоподаватели, подкрепящи алтернативната позиция, положени пред член на
инициативния комитет.
Всеки гласоподавател може да участва само в една подписка.
Избирателна секция №

Приложение № 29

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в националния референдум на 27 януари 2013 г.
(чл. 204, ал. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка
с произвеждане на национален референдум на  27 януари 2013 г.
№

Собствено, бащино и
фамилно име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

Подпис на
придружителя

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки“ на избирателния
списък срещу името на гласоподавателя се впишат имената и единният граждански номер на придружителя.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си качество, а само в списъка за
допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на комисията или наблюдател не може да бъде придружител.
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Приложение № 30
Избирателна секция №

Изборен район № ………….. – ...................................., община …….….……................, административен район
………………............., населено място .........................………, кметство …………….............….…., секция № ……............……
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в националния референдум на
27 януари 2013 г. при гласуване с подвижна избирателна урна
(чл. 205, ал. 5 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани  във връзка
с произвеждане на  национален  референдум на 27 януари  2013 г.
№

Собствено, бащино
(ако е приложимо) и
фамилно име

ЕГН/
личен номер

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

Документ
за самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател: ……………………….
Секретар: …………………........….
Членове: ……………….........…….
…………………………...................…
В този списък член на подвижна СИК вписва данните на придружителя, след като в графа „Забележки“
на избирателния списък срещу името на гласоподавателя се впишат имената и единният граждански номер
(личен номер) на придружителя, както и причината за гласуване с придружител. ВАЖНО! Придружителите
не се подписват в избирателния списък в това си качество, а само в списъка за допълнително вписване на
придружители.
Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват
подвижната избирателна урна.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на комисията или наблюдател не може да бъде придружител.

Приложение № 31
ДЕКЛАРАЦИЯ
от гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
(чл. 203, ал. 3 от ИК във вр. с  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от ................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН............................, постоянен адрес/настоящ адрес (ако е подадено заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК)
................................................................................................................................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на ..............................
от ...........................................................................................................................................................................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум на 27 януари 2013 г. и няма да
гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
............................. 2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.
Гласодавателят се вписва в допълнителния избирателен списък – Приложение № 2.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.
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Приложение № 32
ДЕКЛАРАЦИЯ
от гласоподаватели ученици и студенти – редовно обучение
(чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК във вр. с  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от .........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН............................, постоянен адрес ..........................................................................................................................,
лична карта, изд. на ................................ от ...................................................................................................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум на 27 януари 2013 г. и няма да
гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждането на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ........................2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от гласоподавател ученик или студент - редовно обучение, когато гласува в
избрана от него секция в населеното място, където се обучава, различна от секцията по постоянен адрес, след
представяне на лична карта и ученическа или студентска книжка, надлежно заверена за съответната учебна
година/семестър от учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция.
Гласоподавателят се вписва в допълнителния избирателен списък.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.

Приложение № 33
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на референдум като членове на СИК или охрана на избирателни секции
(чл. 194 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от ..........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН............................, постоянен адрес ...........................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ……………..................., издаден на
……………………….. от …………………………..............................................................................................................................……
член на секционна избирателна комисия/охрана на избирателна секция №..........................., в община ...........
................................., административен район ………………………………, изборен район №  ….. –  .................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум на 27 януари 2013 г. и няма да
гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата ...........................2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане на национален референдум като членове
на СИК или охрана на секции, когато гласуват в съответната секция, която е различна от секцията, в чийто
избирателен списък са вписани.
Лицата, които подават декларацията по чл. 194 от ИК, се вписват в допълнителната страница
на избирателния списък (под чертата), при условие, че отговарят на изискванията на чл. 3 от ИК и имат
постоянен адрес на територията на Република България към 9 ноември 2012 г.
Декларацията се прилага към избирателния списък за гласуване в националния референдум и е
неразделна част от него.
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Приложение № 34
ДЕКЛАРАЦИЯ
от гласоподавател, живеещ извън Република България, който се намира в страната
в деня на националния референдум
(по чл. 57 от ИК във вр. с  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от .................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН............................, постоянен адрес ..........................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………., изд. на ……………………………
от  ..........................................................................................................................................................................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум на 27 януари 2013 г. и няма да
гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Дата .....................2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от гласоподавател, живеещ извън Република България, който се намира в
страната в деня на националния референдум, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в секцията
си по постоянен адрес и който гласува в деня на националния референдум в секцията по постоянния си адрес.
Гласоподавателят се вписва в допълнителната страница на основния избирателен списък (под
чертата) – Приложение № 1, ако не фигурира в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК.
Декларацията се прилага към основния избирателен списък и е неразделна част от него.
Избирателна секция №

Приложение № 35

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от ИК и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ……………… 2013 г., в ................ часа секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място ............................................., община/район/кметство ................................................,
изборен район № …….. – ......................................, получи от кмета на общината избирателния списък за
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:
1.

Начален брой гласоподаватели
....................................................................
(с думи)

2.

Брой заличени гласоподаватели
....................................................................
(с думи)

3.

Брой дописани имена на гласоподаватели
....................................................................
(с думи)

4.

Общ брой гласоподаватели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
....................................................................
(с думи)

...........................................
(с цифри)
.............................................
(с цифри)
.............................................
(с цифри)
..............................................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).

С Т Р. 4 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 36
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 42, ал. 1 от ИК и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............ в ..........................................................................................................................................................................
(лечебно/здравно заведение/почивен дом/дом за стари хора/друго социално заведение)
населено място .........................................., община/район/кметство .......................................................................,
изборен район № …. - ............................ получи от ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
като ръководител на ...........................................................................................................................................................
(наименование на лечебното/здравно заведение/почивен дом, дом за стари хора/друго
социално заведение)
избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:

1.

Общ брой гласоподаватели
....................................................................
(брой с думи)

..............................................
(с цифри)

Ръководител на заведението/дома:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за районната избирателна комисия и за ръководителя на заведението/дома.

Приложение № 37
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 43, ал. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място .........................................., община/район/кметство  ..........................., изборен район
№ …. - ......................, намираща се на плавателен съд под българско знаме ..............................................................
............................................................................................................................................................................., получи от
(име на плавателния съд)
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
като капитан на плавателния съд избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27
януари 2013 г.

1.

Общ брой гласоподаватели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Подпис на капитана на плавателен съд: ............................
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за районната избирателна
комисия, секционната избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Приложение № 38
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 189 във вр. с чл. 187, ал. 1, т. 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, в   българското дипломатическо/консулско представителство в държава .....................................,
населено място ........................................, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство или от оправомощен от него представител ………………………………………………………………………………
…………………........................................................................................................................................................................…..
(собствено, бащино и фамилно име)
избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:

1.

Общ брой гласоподаватели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство.

Приложение № 39
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място .........................................., община/район/кметство  ..........................., изборен район
№ .........-.................... получи от ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
като ръководител на ..........................................................................................................................................................
(място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане)
избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
1.

Общ брой гласоподаватели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Подпис на ръководителя на място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за районната избирателна комисия и за ръководителя на място за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода и за задържане.

С Т Р. 5 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

Приложение № 40
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, подвижната секционна избирателна комисия в избирателна
секция № ......................................................, община/район/кметство   .............................., изборен район №
..........- ..................., получи от кмета на общината списъка за гласуване с подвижна избирателна урна в
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Брой гласоподаватели   ...................................................       .......................................................
                                          (с думи)                               (с цифри)
Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на  подвижната СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).

Приложение № 41
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 – 8, 10, 13 и 15 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция №
.........., населено място ................................................., община/район/кметство   ................................, изборен
район № ........- .............................., получи от общинската администрация и от РИК следните книжа и материали
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:
1.

2.

Избирателни урни:
...............................................................................................................................
(брой с думи)
Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК начин:
...............................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

3.

Пликове за гласуване:
...............................................................................................................................
(брой с думи)

…………..
(с цифри)

4.

Формуляр на Допълнителен избирателен списък:
...............................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

5.

Формуляр на Списък за допълнително вписване на придружителите:
...............................................................................................................................
(брой с думи)

6.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в
избирателния списък в деня за гласуване:
...............................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

................
(с цифри)
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8.

9.

10.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия за 1. Фабричен №……..…………..
установяване на резултатите от гласуването, всеки запечатан в отделен 2. Фабричен № ………………..
плик по начин, който позволява да се види само фабричният им
номер.
Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване на
резултатите от гласуването:
...............................................................................................................................
(брой с думи)
Чернови на секционен протокол:
...............................................................................................................................
(брой с думи)
Образци на декларации на гласоподаватели с увреждане на опорнодвигателния апарат или на зрението по чл. 203, ал. 3 от ИК:
...............................................................................................................................
(брой с думи)

11.

Образци на декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК за гласоподаватели
ученици и студенти
...............................................................................................................................
(брой с думи)

12.

Образци на декларации по чл. 194 от ИК за лица, заети като членове
на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция
...............................................................................................................................
(брой с думи)

13.

Образци на декларациите по чл. 57, изр. 2 от ИК
...............................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

14. Други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).
Избирателна секция №

Приложение № 42

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г. на капитан на плавателен съд, плаващ под българско знаме
(по чл. 188 във вр. с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 10 и 15 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа .........................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
като капитан на плавателен съд ..................................................................................................................,
(име на плавателния съд)
плаващ под българско знаме, получи от определен с решение на РИК неин член следните книжа и материали
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:

С Т Р. 5 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1.

Избирателни урни:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК начин:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

3.

Пликове за гласуване:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

…………….
(с цифри)

4.

Формуляр на списък за Допълнително вписване на придружителите:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

5.

6.

7.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия
за установяване на резултатите от гласуването, всеки запечатан в
отделен плик по начин, който позволява да се види само фабричният
им номер

1. Фабричен №……..…………..
2. Фабричен № ………………..

Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване на
резултатите от гласуването:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Чернови на секционен протокол:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

8. Други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Определен с решение на РИК неин член:
Капитан на плавателен съд,
плаващ под българско знаме: ……………………………………………….....................…
(име на плавателния съд)
Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за районната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.
Избирателна секция №

Приложение № 43

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г. на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме
(по чл. 187, ал. 1 и 3 във вр. с чл. 188 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа   секционната избирателна комисия на плавателен съд,
плаващ под българско знаме,  ………………….……………………………………...........................................................……………….
(име на плавателния съд)
получи от .............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
като капитан на плавателен съд .....................................................................................................................................,
(име на плавателния съд)
плаващ под българско знаме, следните книжа и материали за произвеждане на национален референдум на
27 януари 2013 г.:
1.

Избирателни урни:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК начин:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3.

Пликове за гласуване:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

4.

Формуляр на списък за Допълнително вписване на придружителите:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

5.

6.

7.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия
за установяване на резултатите от гласуването, всеки  запечатан
в отделен плик по начин, който позволява да се види само
фабричният им номер

С Т Р. 5 3
…………….
(с цифри)
................
(с цифри)
1. Фабричен №……..…………..
2. Фабричен № ………………..

Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване
на резултатите от гласуването:
.........................................................................................................................
(брой с думи)
Чернови на секционен протокол:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)
.................
(с цифри)

8. Други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Капитан на плавателен съд,
плаващ под българско знаме: …………………........................………………………………
(име на плавателния съд)
Председател на СИК:
Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за капитана на плавателния
съд и за секционната избирателна комисия.
Избирателна секция №

Приложение № 44

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г. на секционна избирателна комисия
в българско дипломатическо/консулско представителство
(по чл. 189 във вр. с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13 и 15 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............   в българското дипломатическо/консулско представителство в държава .....................................,
населено място ........................................, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство или от оправомощен от него представител ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)
следните книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:
1.

Избирателни урни:
...........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК начин:
...........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

3.

Пликове за гласуване:
...........................................................................................................................
(брой с думи)

…………..
(с цифри)

4.

Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите:
...........................................................................................................................
(с думи)

................
(с цифри)

5.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия за
установяване на резултатите от гласуването, всеки  запечатан в отделен
плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер

1. Фабричен №……..…………..
2. Фабричен № ………………..

С Т Р. 5 4

6.

7.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване на
резултатите от гласуването:
...........................................................................................................................
(с думи)
Чернови на секционен протокол:
...........................................................................................................................
(с думи)
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.................
(с цифри)
.................
(с цифри)

8.

Образци на декларациите по чл. 44, ал. 3, изр. 1 от ИК:
...........................................................................................................................
.................
(с думи)
(с цифри)
9. Други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство.
Избирателна секция №

Приложение № 45

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г. на подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа подвижната секционна избирателна комисия в избирателна
секция № .........., населено място ................................................., община/район/кметство  ................................,
изборен район № .........–............................., получи от общинската администрация и от РИК следните книжа и
материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г:
1.

Избирателни урни:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК начин:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

3.

Пликове за гласуване:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

4.

Формуляр на списък за Допълнително вписване на придружителите:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

5.

6.

7.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването, всеки
запечатан в отделен плик по начин, който позволява да се види
само фабричният им номер.
Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване
на резултатите от гласуването:
.......................................................................................................................
(брой с думи)
Чернови на секционен протокол:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

1. Фабричен №……..…………..
2. Фабричен № ………………..

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)
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8. Други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната секционна
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).

Приложение № 46

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и
е защитен с полиграфическа защита. Образецът се
одобрява от ЦИК.
П Р ОТО К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№  -  -  - 
област
община адм. район секция
за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.
населено място ………………….…………, кметство .................................................................................................................
община …………………, административен район .................................................................................................................
изборен район № ..... ........................................................................................................................................................
Днес, ………………….……. г., в ……………..…. часа секционната избирателна комисия в състав:
Председател: ........................................................................................................................................................................
Секретар: ..............................................................................................................................................................................
Членове:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................................................
на основание чл. 20 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в секцията.
Гласуването започна в ................................. часа и завърши в .....................................часа.
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от гласоподавателите в основния избирателен списък до чертата, в допълнителната страница (под чертата) и в допълнителния избирателен списък)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък
(сумата от подписите на гласоподавателите в основния избирателен списък до чертата, в допълнителната
страница (под чертата) и в допълнителния избирателен списък)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
3. Брой на гласувалите  според намерените в урната за гласуване пликове
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
4. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина (празни пликове)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
5. Брой бюлетини, намерени в урната без плик (те се отчитат като недействителни)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
6. Брой на сгрешените бюлетини (по чл. 201, ал. 2 от ИК – унищожени с надпис „сгрешена“)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
7. Брой на действителните бюлетини с отговор „да“
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
8. Брой на действителните бюлетини с отговор „не“
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
9. Брой на недействителните бюлетини (сумата на: намерените в урната бюлетини без плик; бюлетини не
по образец; бюлетини, зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата
отговора на въпроса, бюлетини, намерени с друг предмет в плика; бюлетини, в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци; бюлетини, върху които вотът на гласоподавателя не е отразен  
със знак „X“ с химикал, пишещ със син цвят)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
Спорове за действителността на бюлетините, взети по тях решения от СИК и бележки и възражения на членове на комисията по взетите решения:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения, като текстовете им се прилагат и са неделима част от протокола)
След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от гласуването в СИК
постъпиха следните жалби и възражения:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата или заявлението и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат
към протокола и са неделима част от него)
Подписите в протокола се положиха в …...…......….. часа на …….............………..….. г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Председател: ........................................................................................................................................................................
Секретар: ..............................................................................................................................................................................
Членове:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................................................
КОНТРОЛА:  Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, т. 7, т. 8 и т. 9 минус
числото по т. 5.
Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва,
като се посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
Протоколът се съставя в три екземпляра.

Приложение № 47

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№  -  -  - 
за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.
населено място ………………….…………, кметство ….….………..………..
община …………………, административен район ……….……….......….…
изборен район № …… – ………………..........................
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък .....................................................................................
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък ............................................
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3. Брой на гласувалите  според намерените в урната за гласуване пликове
................................................................................................................................................................................................
4. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина (празни пликове)
................................................................................................................................................................................................
5. Брой бюлетини, намерени в урната без плик
................................................................................................................................................................................................
6. Брой на сгрешените бюлетини
................................................................................................................................................................................................
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
7. Брой на действителните бюлетини с отговор „да“ .............………
8. Брой на действителните бюлетини с отговор „не“…………………..
9. Брой на недействителните бюлетини .................………
Подписите в протокола се положиха в …...…......….. часа на …….............………..….. г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
СЕКРЕТАР: ……………….…………   
ЧЛЕНОВЕ:
1. ………………………
2. …………………………………   
3. …………………………………
4. …………………………………
5. …………………………………
Извлечението от протокола се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член
на комисията не може да откаже да подпише извлечението от протокола.

Приложение № 48

Протоколът е в 2 идентични екземпляра, изработен на
двупластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

П Р ОТО К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № ........ – ...........................................
за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.
Днес, ………………….……. г., в ……………..…. часа Районната избирателна комисия в състав:
Председател: …………………………………………………………………..
Заместник-председател: ..............................................................................................................................................
Секретар: .......................................................................................................................................................................
Членове:
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................................................................
7. .....................................................................................................................................................................................
8. .....................................................................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................................................................
10. ...................................................................................................................................................................................
11. ...................................................................................................................................................................................
12. ...................................................................................................................................................................................
13. ...................................................................................................................................................................................
14. ...................................................................................................................................................................................
на основание чл. 21 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в националния референдум на
27 януари 2013 г.
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
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3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци
(сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци (сумата от
числата по т. 2 от протоколите на СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
5. Брой на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове (сумата от числата по
т. 3 от протоколите на СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина
(сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
7. Брой бюлетини, намерени в урната без плик (те се отчитат като недействителни) – сумата от
числата по т. 5 от протоколите на СИК
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
8. Брой на сгрешените бюлетини (по чл. 201, ал. 2 от ИК – унищожени с надпис „сгрешена“) –
сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
9. Общ брой на действителните бюлетини (сумата от числата по т. 7 и т. 8 от протоколите на СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да“ (сумата от числата по т. 7 от протоколите на
СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не“ (сумата от числата по т. 8 от протоколите на
СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
12. Брой на недействителните бюлетини (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК)
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
Спорове и възражения относно представените от СИК протоколи и посочените в тях резултати,
взети по тях решения от РИК и бележки и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли
особени мнения, като текстовете им се прилагат и са неделима част от протокола)
След откриване на деня за гласуване и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК постъпиха
следните жалби и заявления:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат
към протокола и са неделима част от него)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, молби и взетите по тях решения, както и
особените мнения, представляващи неразделна част от този протокол:
…………………....………...................................
..............................................
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в …...........… часа на ………............................ г.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….     
СЕКРЕТАР:……………………..
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………….		
8. …………………………..…….
2. ……………………………….		
9. ……………………………..….
3. ……………………………….		
10. ……………………………….
4. ……………………………….		
11. ……………………………….
5. ……………………………….		
12. ……………………………….
6. ……………………………….		
13. ……………………………….
7. ………………………………. 		
14. ……………………………….
КОНТРОЛИ:
1. Числото по т. 9 трябва да е равно на сумата от числата по т. 10 и т. 11.
2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6, т. 9 и т. 12 минус числото по т. 7.
Протоколът се подписва от всички членове на районната избирателна комисия след съставянето
му. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
Протоколът се съставя в два екземпляра.

Приложение № 49
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № .... – ...........................................
за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии ......................................................................................................
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи ..........................................................
3.Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци ............................................................
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци ...................................
5. Брой на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове ......................................................
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина .....................................................................................
7. Брой бюлетини, намерени в урната без плик ....................................................................................................
8. Брой на сгрешените бюлетини .............................................................................................................................
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
9. Общ брой на действителните бюлетини .............................................................................................................
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да“ ..........................................................................................
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не“ .........................................................................................
12. Брой на недействителните бюлетини .................................................................................................................
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………             ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………
СЕКРЕТАР:………………………………..
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………………….

8. ………………………………….

2. ……………………………….

9. ………………………………….

3. ……………………………….

10. …………………………………

4. ……………………………….

11. …………………………………

5. ……………………………….

12. …………………………………

6. ……………………………….

13. …………………………………

7. ……………………………….

14. …………………………………

Извлечението от протокола се подписва от всички членове на РИК след съставянето му. Член на комисията
не може да откаже да подпише извлечението.
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Приложение № 50

ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 211, ал. 4 във вр. с ал. 3 от ИК във връзка с § 2 от ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, община  ................................,  адм. район ……………………..,
кметство ................................................., изборен район № ….. – ............................, предаде на   районната
избирателна комисия два сгрешени формуляра на протокол за установяване на резултатите от гласуването
за национален референдум на 27 януари 2013 г. и получи от районната избирателна комисия нов формуляр
на протокол за установяване на резултатите от гласуването  за национален референдум на 27 януари 2013 г.
1.

Сгрешени формуляри на протокол на СИК/подвижна Фабричен № на сгрешените  формуляри
СИК за установяване на резултатите от гласуването 1
за  национален референдум
2

Нов формуляр на протокол за установяване на реФабричен № на новия формуляр:
зултатите от гласуването за национален референдум.
Председател на СИК/Подвижна СИК:
Определен от РИК неин член:
Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, унищожените протоколи се връщат в
районната избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите,
вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3 от ИК. В този
случай секционната избирателна комисия получава нов протокол.
Протоколът се подписва от председателя на секционната избирателна комисия и от определен
от районната избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
2.

Приложение № 51

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на PИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 241 на ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа районната избирателна комисия в изборен район № ........–
.............................., предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районна избирателна комисия от гласуването за национален
референдум (неразпластен):

1 брой

2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни комисии,
предназначени за ЦИК
.......................................................................................................
(брой с думи)

..........................................
(с цифри)

3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от протоколите на СИК
(по чл. 233, ал. 6 от ИК)
.......................................................................................................
(брой с думи)

..........................................
(с цифри)

4. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на районната
избирателна комисия от гласуването за национален референдум (списък на
получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им и компютърното
предложение за протокол на РИК), предоставени от изчислителния пункт
.......................................................................................................
(брой с думи)

..........................................
(с цифри)

5. Технически носители с числови данни от обработката на протоколите на
..........................................
СИК (два броя)
.......................................................................................................
(с цифри)
(брой с думи)
Представители на РИК:
....................................................................................
Представители на ЦИК:
..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 241, ал. 1 от ИК не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите
на СИК.
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Приложение № 52
ОБРАЗЕЦ НА ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ
(чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС)
Плик – хартиен, с размери 162/114 мм
допустимо отклонение ± 3 мм
непрозрачен
Приложение № 53
ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА
ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г.
(чл. 17 от ЗПУГДВМС)

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
Да се развива ли ядрената енергетика в Република България
чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

ДА

НЕ

Бюлетините за произвеждане на националния референдум са бели.
Всяка бюлетина съдържа надпис „Национален референдум“; въпроса, на който гласоподавателите трябва да
отговорят и срещу който има две хоризонтално поставени оградени полета с надписи „да“ и „не“ в тях.
Думите „да“ и „не“ се изписват с еднакъв едър шрифт.

Приложение № 54
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 154, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Подписаният(ата) ................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № .......................,
издаден на .................. от ...................., постоянен адрес ..............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
направеното от мен дарение  на:
……………...................................................................................................................................................................................
(инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, инициирал националния референдум, или на
инициативен комитет, регистриран като застъпник на алтернативната позиция)
представляващо ...................................................................................................................................................................
в размер на .................................. лв., е със следния произход:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата .............................................
Декларатор: .......................................
(подпис)
Декларацията се подава пред инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, инициирал
националния референдум, или пред инициативен комитет, регистриран като застъпник на алтернативната
позиция, в полза на който се прави дарението.
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, общият размер на даренията
на което надхвърля 1000 лева.
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Приложение № 55
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 154, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Подписаният(ата) ................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН.............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № .......................,
издаден на ...................... от ....................……….., постоянен адрес  ................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
в качеството ми на член на инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, инициирал националния
референдум, или на инициативен комитет, регистриран като застъпник на алтернативната позиция
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
средствата, с които съм финансирал кампанията на
националния референдум на 27 януари 2013 г. на ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................,
(инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, инициирал националния референдум, или на
инициативен комитет, регистриран като застъпник на алтернативната позиция)
представляващи ..................................................................................................................................................................
в размер на .................................. лв., са със следния произход:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата ....................................
Декларатор:
.......................................
(подпис)
Декларацията се подава от всеки член на инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС,
инициирал националния референдум, или на инициативен комитет, регистриран като застъпник на
алтернативната позиция, когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията, надхвърля
1000 лева.
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 154, ал. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 56

Подписаният(ата) ................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № .......................,
издаден на .................. от ...................., постоянен адрес ..............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
движимите/недвижимите вещи:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... ,
предоставени от мен за безвъзмездно ползване на
...............................................................................................................................................................................................,
(инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, инициирал националния референдум, или
инициативен комитет, регистриран като застъпник на алтернативната позиция)
във връзка с информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 27 януари 2013 г. са
моя собственост.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата ................................
Декларатор: .......................................
(подпис)
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, предоставило имущество за
временно и безвъзмездно ползване на инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, инициирал
националния референдум, или инициативен комитет, регистриран като застъпник на алтернативната позиция.
Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите є белези, например: лек автомобил – марка, регистрационен
номер; недвижим имот – вид, адрес; технически устройства – вид, марка.
10522
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РЕШЕНИЕ № 9-НР
от 14 ноември 2012 г.
относно приемане на Методика за определяне
на резултатите от гласуването на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
На основание § 2 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1,
т. 27 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Методика за определяне на резултатите от гласуването на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Методиката да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
МЕТОДИКА
за определяне на резултатите от гласуването
на национален референдум
Общи положения
Чл. 1. (1) Методиката описва изчислителните
процедури, по които се определя приемането
или отхвърлянето на предложението, предмет
на националния референдум.
(2) Избирателните райони, в които се организира провеждането на националния референдум,
са определени с Указ № 113 от 28 април 2009 г.
на президента на Република България.

Отчитане на резултатите от гласуването
Чл. 2. Броят на избирателите, участвали в
последните избори за народни представители,
произведени на 5 юли 2009 г., е 4 345 450 съгласно
официалния Бюлетин на ЦИК за избиране на
народни представители на 5 юли 2009 г.
Чл. 3. (1) Централната избирателна комисия
след прик лючване на гласуването обобщава
данните от всички изборни секции и определя
общия брой:

ВЕСТНИК
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1. на гражданите с избирателни права, вписани в избирателните списъци за гласуване на
националния референдум;
2. на участвалите в гласуването на националния
референдум според подписите в избирателните
списъци;
3. на гласувалите с „да“ за предложението,
предмет на референдума (чл. 20, ал. 1, т. 7 от
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление).
(2) Ако броят на участвалите в гласуването
на националния референдум гласоподаватели
по чл. 3, ал. 1, т. 2 от методиката е не по-малък
от броя на участвалите в последните избори за
народни представители на 5 юли 2009 г. гласоподаватели по чл. 2 и с „да“ са гласували гласоподаватели по чл. 3, ал. 1, т. 3, които са повече
от половината от участвалите в националния
референдум гласоподаватели по чл. 3, ал. 1, т.
2, т.е. не по-малко от 2 172 726 гласоподаватели,
предложението, предмет на референдума, се
счита за „прието“.
(3) Ако някое от условията в предходната алинея не е удовлетворено – броят на участвалите
в националния референдум гласоподаватели по
чл. 3, ал. 1, т. 2 е по-малък от броя на участвалите
в последните избори за народни представители на
5 юли 2009 г. по чл. 2 от методиката или с „да“
са гласували гласоподаватели по чл. 3, ал. 1, т. 3,
които са не повече от половината от участвалите
в националния референдум гласоподаватели по
чл. 3, ал. 1, т. 2 – предложението, предмет на
референдума, се счита, че „не е прието“.
(4) Ако броят на участвалите в националния
референдум гласоподаватели по чл. 3, ал. 1, т. 2
е по-малък от броя на участвалите в последните
избори за народни представители на 5 юли 2009 г.
гласоподаватели по чл. 2, но са гласували повече
от 20 на сто от гражданите с избирателни права
по чл. 3, ал. 1, т. 1, и с „да“ са гласували гласоподаватели по чл. 3, ал. 1, т. 3, които са повече
от половината от участвалите в референдума
гласоподаватели по чл. 3, ал. 1, т. 2, това се отразява в решението на ЦИК при обявяване на
резултатите от гласуването.
Чл. 4. Централната избирателна комисия
обявява резултатите от гласуването до три дни
след приключване на гласуването на националния референдум.
10572
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-1247
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност и чл. 25, ал. 4
от Закона за администрацията утвърждавам Държавна профилактична програма за задължителните
мерки за профилактика и борба срещу болестите
по животните през 2013 г. съгласно приложението.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
За министър:
Св. Боянова
Приложение
ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА
за задължителните мерки за профилактика и
борба срещу болестите по животните през 2013 г.
съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
1. ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА СРЕЩУ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
В тази програма са посочени схемите за профилактика и надзор на заразните заболявания с
цел гарантиране на благоприятен здравен статус на
отглежданите на територията на страната животни.
Изпълнението на държавната профилактична
програма гарантира опазването на здравето на животните и здравето на хората от зоонози (болести,
общи за човека и животните).
При планиране на профилактичните мероприятия, които ще се извършат през 2013 г. срещу
заразните болести на територията на Република
България, съгласно тази програма трябва да се
вземат под внимание следните обстоятелства:
– действащите нормативни документи: Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД),
Регламенти на Европейската общност и съответни
наредби за профилактика, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни заболявания;
– изискванията на Международния зоосанитарен код;
– одобрените за 2013 г. с решения на Постоянния
комитет по хранителната верига и здравеопазване
на животните на ЕК програми за надзор и ерадикация на определени заразни заболявания, които
се кофинансират от ЕС;
– одобрените от министъра на земеделието и
храните национални програми за надзор на болес
тите през 2013 г.;
– Списъкът за общите мерки за борба със заразните и паразитните болести по животните и
птиците по чл. 120 ЗВД, срещу които през 2013 г.
ветеринарномедицинските специалисти ще провеждат задължителните профилактични и принудителни мероприятия;

– броят на животновъдните обекти, стада и
животни в населените места, влизащи в състава
на съответния ветеринарен участък;
– епизоотичният статус на животните в населените места, влизащи в състава на съответния
ветеринарен участък;
– въведените мерки за биосигурност на живот
новъдните обекти от собствениците;
– въведената технология за отглеждане на различните видове и категории животни;
– наличието на обекти с епизоотично значение
и връзките между тях с други обекти с епизоотично
значение;
– епизоотичната обстановка в съседните на
Република България страни и в останалите държави – членки на ЕС;
– епизоотологичната, епидемиологичната и
икономическата значимост на отделните инфекциозни болести.
2. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯ
ТИЯ И ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ФИН А НСИРА НИ ОТ РЕП У БЛИК А НСК И Я
БЮДЖЕТ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 3 ЗВД
2.1. Имунопрофилактични мероприятия
2.1.1. Ваксинация против антракс:
2.1.1.1. В стационарните за антракс селища се
извършва двукратна ваксинация – пролет и есен,
на всички говеда и еднокопитни над тримесечна
възраст и овце и кози над двумесечна възраст.
2.1.1.2. В селища, в които е констатиран антракс еднократно през последните 30 години, се
извършва еднократна ваксинация на говеда, овце
и еднокопитни при навършване на посочената
по-горе възраст.
2.1.1.3. Ваксинация на биволи, кози, свине и
еднокопитни в райони, свободни от антракс, се
извършва само при констатиране на заболяването
след писмено разрешение от ЦУ на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Забележки:
1. Стационарно за антракс e селище и територията
около него, в което през последните 30 години заболяването е констатирано най-малко два пъти.
2. Всички извършени ваксинации на едрите и дребните преживни животни се въвеждат в Интегрираната
информационна система на БАБХ (ВетИС).

2.1.2. „Орална“ ваксинация на дивите свине срещу класическа чума по свинете – БАБХ изпълнява
одобрена от ЕК Програма за надзор и ерадикация
на КЧС, включваща и ваксинация на дивите свине
орално с „жива“ ваксина – щам „К“.
2.1.2.1. Дивите свине, обитаващи землищата
на общините, граничещи с Република Румъния,
Република Сърбия и Бивша Югославска република
Македония, се ваксинират орално с „жива“ ваксина – щам „К“. Извършват се три ваксинационни
кампании през: февруари, юни и ноември, с по две
залагания на ваксиналните примамки през 10 – 14
дни. Ваксиналните байтове се залагат от членовете
на ловно-рибарските сдружения и служители на
РУГ за съответните ловни площи под контрола
на официалните ветеринарни лекари, отговорни
за здравеопазването на животните в съответните
общини.
2.1.3. Ваксинация срещу Нюкясълска болест
(псевдочума) по птиците (кокошки, бройлери,
фазани, пуйки, спортни гълъби и гълъби за представление):
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Задължителна поголовна ваксинация срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците (кокошки
носачки, родителски стада и бройлери, фазани,
пуйки и спортни гълъби и гълъби за представление)
се извършва на основание чл. 5 от Наредба № 31 от
2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума)
по птиците и за условията и реда за прилагането
им (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) във:
1. всички населени места, разположени в
10-километровата гранична зона по границата с
Румъния, Република Сърбия и Бивша Югославска
република Македония;
2. всички населени места, разположени в 5-километровата зона около промишлени птицеферми;
3. вси ч к и нас елен и мес та, ра зположен и
около езера и резервати с мигриращи птици и
„влажни зони“;
4. всички промишлени птицеферми в страната, регистрирани като животновъдни обекти
съгласно ЗВД;
5. ваксинация на еднодневни бройлери в люпилните в страната, регистрирани като животновъдни
обекти съгласно ЗВД.
Забележка. Ваксинацията срещу Нюкясълска болест
(псевдочума) по птиците се извършва само с регистрирани
в страната „лентогенни“ ваксини, като в промишлените
птицеферми и в люпилните ваксината и манипулацията
са за сметка на собствениците им.

Ваксинацията по т. 1, 2 и 3 се извършва, както
следва:
а) пролетна: с „лентогенни“ ваксини – при
младите птици, след 15-ия ден от излюпването
съгласно указанията на фирмата производител;
б) есенна: реваксинация с „инактивирана“ ваксина – подрастващи и възрастни птици съгласно
указанията на фирмата производител.
Ваксинацията по т. 4 и 5 се извършва на всички
категории птици от ветеринарния лекар, обслужващ
птицефермата или люпилнята, съгласно одобрената от директора на съответната ОДБХ схема,
представена от собственика на птицефермата или
люпилнята, като може да се използват и регистрираните в страната поливалентни ваксини.
Ваксинация на пуйки, пернат дивеч, отглеждан
във ферми, и гълъби:
1. пуйките се ваксинират със същите ваксини
и методи с двойни дози ваксина;		
2. пернатият дивеч, отглеждан във ферми (волиери), се реваксинира с ваксина „лентогенен“ щам
съгласно указанията на фирмата производител две
седмици преди разселването му;
3. спортните гълъби и тези, предназначени за
състезания и изложби, се реваксинират с „инактивирана“ ваксина на 4-седмична възраст и се
реваксинират от 4 до 6 седмици преди започване
на състезателния сезон или мероприятието, в което
ще участват.
За контрол на имунния статус на ваксинираните птици 15 – 20 дни след ваксинацията от
всяко ваксинирано стадо задължително се вземат
и изследват от 20 до 40 броя кръвни проби за контрол на напрежението на имунитета и контрол на
извършената ваксинация.
Освен едновалентни ваксини срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците може да се
използват и комбинирани поливалентни ваксини,
регистрирани в Република България.
2.1.4. Бяс:
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2.1.4.1. Ваксинация при констатиран случай на
бяс – след лабораторно потвърждаване на болестта
бяс при животните в засегнатото населено място
или в част от него задължително се ваксинират
всички кучета, котки и домашни животни, излизащи на паша (съгласно чл. 17, т. 7 от Наредба № 23
от 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс
по животните (ДВ, бр. 55 от 2002 г.). Извършената
ваксинация се отразява в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Ваксинацията на домашните кучета по т. 3.1.29
се извършва съгласно изискванията на чл. 120,
ал. 4 ЗВД.
2 .1.4.2 . Ва кси на ц и я на л иси ц и т е с р ещ у
бяс – БАБХ изпълнява одобрена и кофинансирана
от ЕК Програма за орална ваксинация на лисиците.
Програмата обхваща разпространение с летателни
средства на ваксина на територията на областите в
Северна България, Софийска област, област Софияград, област Кюстендил, област Перник и на част
от област Бургас и област Благоевград. На 1 кв.
км се залагат от 18 до 25 ваксинални примамки.
Забележка. При извършване на посочените по-горе
имунопрофилактични мероприятия от държавния бюджет
се заплаща само стойността на ваксината и манипулацията. Всички консумативи – индивидуални игли, спринцовки, транспортни разходи и разходи по фиксиране на
животните, се заплащат от собствениците на животни с
изключение на посочените при ваксинацията на птици,
отглеждани в промишлените птицеферми и в люпилните,
където всички разходи са за сметка на собствениците.
Залагането на ваксиналните примамки против бяс по
лисиците е за сметка на държавния бюджет, като част
от финансовите средства се възстановяват от ЕК.

2.1.5. Идентификация на животните:
2.1.5.1.1. Всички едри преживни животни,
разплодни свине в промишлените свинеферми и
всички свине в останалите ферми се идентифицират с индивидуална(и) ушна(и) марка(и) съгласно
Регламент 1760/2000 и Директива 92/102.
2.1.5.1.2. Всички дребни преживни животни се
идентифицират с индивидуална(и) ушна(и) марка(и)
и електронен чип под формата на ушна марка или
търбушен болус съгласно Регламент 21/2004.
2.1.5.1.3. Всички еднокопитни се идентифицират
с паспорт и инжектируем електронен чип съгласно
Регламент 504/2008.
2.1.5.2. Брой на животните, подлежащи на идентификация през 2013 г., по видове, както следва:
2.1.5.2.1. Брой едри преживни животни – 300 000.
2.1.5.2.2. Брой д ребн и п реж и вн и ж и во тни – 2 000 000.
2.1.5.2.3. Брой свине – 350 000.
2.1.5.2.4. Брой еднокопитни – 100 000.
Свинете за угояване в промишлените свинекомплекси могат да се идентифицират с обща ушна
марка, носеща уникалния номер на животновъдния обект.
При извършване на масови имунопрофилактични и диагностични мероприятия в списъка на
стопаните (образец ЗХОЖ-1) се вписва пълният
идентификационен номер на третираното животно.
2.1.5.3. Регистрацията и идентификацията на
пчелните семейства се извършва съгласно изискванията на чл. 3 от Наредба № 27 от 2002 г. за
регистрация и идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.).
2.2. Диагностични изследвания
2.2.1. Алергични диагностични изследвания:
2.2.1.1. Туберкулоза говеда:
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2.2.1.1.1. Еднократно интрадермално изследване
през пролетта на всички говеда, навършили шестседмична възраст, в стада, свободни от туберкулоза.
През есента се изследват всички говеда, пропуснати
при пролетното изследване, и всички новородени
телета, навършили шестседмична възраст, които
не са били изследвани през пролетта.
2.2.1.1.2. На всички говеда, реагирали с положителни и неопределени реакции при еднократното
интрадермално изследване с говежди ППД туберкулин, се извършва диференциална туберкулинизация
на 42-рия ден.
2.2.1.1.3. Всички говеда, реагирали положително
и неопределено при диференциалната туберкулинизация (между 45-ия и 60-ия ден), се изследват с
говежди ППД туберкулин в доза 0,2 мл.
2.2.1.1.4. В стада с констатирана туберкулоза
по говедата изследванията се извършват съгласно
чл. 26, ал. 4 от Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и
другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни
(ДВ, бр. 23 от 2010 г.).
2.2.1.1.5. Еднократно интрадермално изследване
на всички говеда, навършили шестседмична възраст,
внесени в страната от трети страни, по време на
задължителната карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.1.1.5 се заплаща от собственика на внесените говеда.
2. Диференциалната туберкулинизация и последващото интрадермално изследване с двойна доза туберкулин се
извършва от официалните ветеринарни лекари, отговарящи
за здравеопазването на животните в съответната община.
3. Резултатите от реагиралите говеда при редовната
и резултатите от диференциалната туберкулинизация
се изпращат в дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните“ в ЦУ на БАБХ за сведение
и предприемане на съответните мерки.

2.2.1.2. Туберкулоза свине – еднократна туберкулинизация на всички свине и прасета, които се
отглеждат съвместно с говеда, при които е констатирана туберкулоза.
Всички свине, внесени в страната от трети страни, се изследват еднократно за туберкулоза през
втората половина на задължителната карантина,
като разходите са за сметка на собствениците им.
Извършените изследвания на говеда и свине
се отразяват в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.1.3. Туберкулоза птици (кокошки, пуйки,
фазани) – еднократна туберкулинизация на 10 %
от изходните линии, прародителските и родителските стада, ако се отглеждат повече от един
яйценосен период.
Забележки:
1. От държавния бюджет се заплаща само стойността
на диагностикума и манипулацията. Всички консумативи – игли за туберкулинизация, транспортни разходи
и разходи по фиксиране на животните, се заплащат от
собствениците на животни и други лица.
2. Всички резултати от извършените изследвания на
животни, подлежащи на идентификация, се въвеждат
в Интегрираната информационна система на БАБХ
(ВетИС).

2.2.2. Клинични диагностични изследвания:
2.2.2.1. Американски гнилец по пчелите – прегледи:
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2.2.2.1.1. Задължителни пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства – извършват
се от ветеринарномедицински специалисти или
пчелари проверители през периода от 1.04 до
15.05.2013 г. В случаи на неблагоприятни климатични условия за посочения период същият може
да бъде променян със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.
2.2.2.1.2. Задължителни есенни профилактични
прегледи на пчелните семейства – извършват се от
ветеринарномедицински специалисти през периода
от 20.08 до 30.09.2013 г.
2.2.2.1.3. Проби при съмнение за гнилцови заболявания се вземат от ветеринарен лекар, като
същите се придружават с писмо по утвърден образец
(образец ЗХОЖ-31) до съответната лаборатория за
изследване.
2.2.2.1.4. През останалата част от годината при
съмнение за възникване на гнилцово заболяване
или при уведомление за съмнение за възникване
на гнилцово заболяване от собственика на пчелина
се извършва преглед от ветеринарен специалист
на пчелните семейства в пчелина съгласно чл. 7
от Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и
борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ,
бр. 78 от 2002 г.), като се взема и изпраща проба
за лабораторно изследване съгласно чл. 7, ал. 2 от
посочената наредба.
Забележка. От републиканския бюджет се финансират
извършените прегледи от ветеринарномедицинските
специалисти, а извършените прегледи от пчеларите
проверители се финансират от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно Решение на
ЕК от 17.08.2007 г.

2.2.2.2. Нозематоза по пчелите – задължителен
преглед и вземане на проби от подмора през периода от 1.02 до 15.05 на всички майкопроизводни
стопанства. При липса на подмор взетата проба
съдържа 20 – 30 стари пчели (по-черни и лъскави).
2.2.2.3. Екзотични заболявания:
2.2.2.3.1. Шап по чифтокопитните животни – БАБХ изпълнява Програма за надзор на
болестта шап при възприемчиви домашни и диви
животни в определени в програмата селища на
граничните общини по границата с Република
Турция на областите Бургас, Ямбол и Хасково за
периода от 1.01 до 31.12.2013 г. Извършват се клинични прегледи през 21 дни на възприемчиви към
заболяването домашни животни. При извършваните
клинични прегледи се попълва чек лист, който се
въвежда в Интегрираната информационна система
на БАБХ (ВетИС).
2.2.2.3.2. Шарка по овцете и козите, чума по
говедата, чума по дребните преживни, син език,
африканска чума свине, африканска чума коне – извършват се периодични клинични прегледи в селищата, разположени близо до границата с Република
Турция, Бивша Югославска република Македония
и Република Сърбия, при влошаване на епизоотичната обстановка в тези страни по отношение на
посочените заболявания, разпоредени със заповед
на изпълнителния директор на БАБХ.
2.2.2.4. Бяс – ежедневни клинични прегледи през
14-дневния период на изолация на животните при
съмнение за бяс съгласно чл. 10, т. 3 от Наредба
№ 23 от 2002 г. за профилактика и борба с болестта
бяс при животните.
2.2.3. Лабораторно-диагностични изследвания:
2.2.3.1. Туберкулоза говеда, свине, птици и други животни – лабораторно изследване на лимфни
възли, бял дроб, черен дроб и други вътрешни
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органи, взети при диагностично и санитарно
клане или при съмнение за туберкулозна находка
по време на кланичния месопреглед при редовно
заклани животни.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
туберкулоза се извършват съгласно методите,
посочени в чл. 26, ал. 1 от Наредба № 4 от 2010 г.
за здравните изисквания към говеда и свине при
транспортирането им между Република България
и другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни.
2.2.3.2. Спонгиформна енцефалопатия говеда
(СЕГ) – БАБХ изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и ерадикацията на заболяването,
кофинансирана от ЕК, включваща:
2.2.3.2.1. Лабораторно изследване на мозъчен
ствол от следните категории ЕПЖ, които подлежат
на надзор съгласно Инструкцията за надзора на
заболяванията СЕГ и скрейпи по ДПЖ, утвърдена
със Заповед № РД 11-232 от 9.03.2009 г. на генералния директор на НВМС:
а) здраво заклани ЕПЖ над 30-месечна възраст;
б) всички ЕПЖ над 24-месечна възраст, заклани
по необходимост;
в) всички ЕПЖ над 24-месечна възраст, намерени болни при прекланичния преглед (намерени
болни преди клането);
г) всички умрели ЕПЖ над 24-месечна възраст;
д) всички съмнителни за спонгиформна енцефалопатия по говедата ЕПЖ от всички възрастови
групи (показали клинични признаци, сходни с клиничните признаци на заболяването спонгиформна
енцефалопатия).
Изследването на пробите по букви „а“, „б“, „в“
и „г“ се извършва чрез „бързи тестове“.
Изследванията на пробите по буква „д“ се извършват съгласно Регламент 999/2001 на ЕС.
Изследванията се извършват по Програмата за надзор и ерадикация съгласно Регламент
999/2001 на ЕС.
2.2.3.2.2. Лабораторно изследване на месо от глави за откриване на контаминация с мозъчна тъкан.
Забележка. Всички получени резултати се въвеждат
в Интегрираната информационна система на БАБХ
(ВетИС).

2.2.3.3. Класическа чума по свинете – БАБХ
изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и
ерадикацията на заболяването, която се кофинансира от ЕК и включва:
2.2.3.3.1. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване на
заболяването съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2
от Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа
чума по свинете (ДВ, бр. 21 от 2007 г.).
2.2.3.3.2. Вирусологични и серологични изследвания на свине в животновъдните обекти, попадащи
в 3- и 10-километровите зони при ликвидиране
огнище на заболяването.
2.2.3.3.3. Извършване на клинични обследвания
на свиневъдните обекти и стада източнобалкански
свине съгласно Програмата за надзор и ерадикация
на КЧС и въвеждане на резултатите от попълнените
чек листове в електронната база данни на БАБХ.
2.2.3.3.4. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети на терена от регистрираните
ветеринарнарни лекари на ветеринарна практика, на:
– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси;
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– домашни свине, отглеждани във ферми тип „А“;
– домашни свине, отглеждани във ферми тип „Б“;
– стада източнобалкански свине и техните кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
– домашни свине, отглеждани за собствена
консумация в „заден двор“ – само при съмнение
за заболяването.
2.2.3.3.5. Серологични и вирусологични изследвания за КЧС на проби, взети от умрели, хронично
болни и изоставащи в развитието си прасета, отглеждани в свиневъдните ферми, и стада източнобалкански свине при извършване на клинично
обследване и попълване на чек листа. Броят на
пробите се определя при 95 % достоверност и 10 %
разпространение на вируса на КЧС.
2.2.3.3.6. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби, взети от трупове
на намерени умрели диви свине и от отстреляни
диви свине.
Методите за серологично и вирусологично изследване за откриване на вируса на класическата
чума по свинете са посочени в Решение 2002/106
на ЕК.
Забележки:
1. Всички получени резултати при изследваните
домашни свине се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
2. Всички получени резултати при изследваните
диви свине се въвеждат в електронната база данни на
ЕК – EU CSF.

2.2.3.4. Бруцелоза говеда (Brucella abortus):
2.2.3.4.1. Еднократно серологично изследване на
всички говеда на възраст над 12 месеца.
2.2.3.4.2. Двукратно серологично изследване на
всички абортирали крави – непосредствено след
аборта и 15 – 20 дни след това.
2.2.3.4.3. Бактериологично изследване на всички абортирани фетуси или мъртвородени телета
съгласно изискванията на чл. 38, т. 1 от Наредба
№ 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда
и свине при транспортирането им между Република
България и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на
районите и обектите, от които произхождат тези
животни.
2.2.3.4.4. Двукратно серологично изследване на
всички мъжки разплодни животни.
2.2.3.4.5. Двукратно серологично изследване на
всички внесени в страната говеда от трети страни
по време на задължителната карантина.
2.2.3.4.6. Серологични изследвания през три
месеца на всички едри преживни животни и
еднокопитни в населените места с констатирана
бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват по
методи, посочени в приложение № 3 от Наредба
№ 4 от 2010 г.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.4.5 се заплаща от собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания се
въвеждат в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).

2.2.3.5. Бруцелоза овце и кози (Brucella melitensis):
2.2.3.5.1. Еднократно серологично изследване на
всички женски индивиди, достигнали разплодна
възраст (полова зрялост или даващи мляко), в граничните общини с Република Гърция, Република
Македония и Република Сърбия.
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За останалата част на страната:
2.2.3.5.2. От всяко сборно стадо, отглеждано в
селище, в което има по-малко от 50 броя женски
индивиди в репродуктивна възраст, се вземат проби
за серологично изследване от всички животни от
стадото.
2.2.3.5.3. От всяко сборно стадо, отглеждано
в селище, в което има повече от 50 броя женски
индивиди в репродуктивна възраст, за серологично
изследване се вземат 25  % от броя на женските
индивиди, достигнали разплодна възраст (полова
зрелост или даващи мляко) от всяко стадо.
2.2.3.5.4. Всички некастрирани мъжки разплодни
животни на възраст над 6 месеца.
2.2.3.5.5. Двукратно серологично изследване на
абортирали овце и кози при масови аборти – непосредствено след аборта и 15 – 20 дни след това
съгласно чл. 5, т. 5, буква „б“ от Наредба № 28 от
2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по
овцете и козите (ДВ, бр. 99 от 2000 г.).
2.2.3.5.6. Бактериологично изследване на абортирани фетуси при масови аборти или мъртвородени
агнета и ярета съгласно чл. 5, т. 5, буква „в“ от
Наредба № 28 от 2000 г.
2.2.3.5.7. Двукратно серологично изследване на
всички внесени в страната овце и кози от трети
страни над 6-месечна възраст по време на задължителната карантина.
2.2.3.5.8. Серологични изследвания през три
месеца на всички дребни преживни животни в
населените места с констатирана бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват
на взети кръвни или млечни сборни проби по
методите, посочени в чл. 12 от Наредба № 28 от
2000 г. и приложение № 4 от Наредба № 52 от
2006 г. за здравните изисквания към овце и кози
при придвижването или транспортирането им
между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне на здравния
статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези
обекти (ДВ, бр. 52 от 2006 г.).
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.5.7 се заплаща от собственика на внесените овце и кози.
2. Всички резултати от извършените изследвания се
въвеждат в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).

2.2.3.6. Бруцелоза свине (Brucella suis) – еднократно серологично изследване на 20 % от свинете
майки и всички собствени ремонтни прасета в
промишлените свинекомплекси и свинефермите.
2.2.3.6.1. Двукратно серологично изследване на
всички нерези.
2.2.3.6.2. Изследване на свинете майки преди
заплождането им.
2.2.3.6.3. Двукратно изследване през 15 дни на
абортиралите свине.
2.2.3.6.4. Бактериологично изследване на абортирани фетуси и мъртвородени прасета.
2.2.3.6.5. Еднократно изследване по време на
задължителната карантина на всички внесени в
страната, предназначени за разплод, свине.

Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.6.5 се заплаща от собственика на внесените свине.
2. Всички резултати от извършените изследвания се
въвеждат в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).
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3. Серологичните и бактериологичните изследвания се
извършват по методи, посочени в глава 2.6.2 от Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Международното бюро по епизоотии (издание 2009 г.).

2.2.3.7. Заразен епидидимит по кочовете (Brucella
ovis) – двукратно серологично изследване на всички
предназначени за разплод кочове – два месеца преди
случната кампания и 30 дни след приключването
є. Положително реагиралите кочове се изколват
или кастрират под контрола на официален ветеринарен лекар, като за извършените мероприятия
се съставя протокол.
Серологичното изследване за заразен епидидимит по кочовете се извършва съгласно методите,
посочени в глава 2.7.9 от Ръководството за стандарти
за диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2009 г.).
Еднократно серологично изследване по време
на задължителната карантина на всички внесени в
страната предназначени за разплод кочове от трети
страни. Изследването се заплаща от собственика
на внесените кочове.

Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

2.2.3.8. Ензоотична левкоза по говедата:
2.2.3.8.1. Еднократно серологично изследване на
всички говеда, навършили 12-месечна възраст през
2013 г., които не са изследвани през предходните
години, от ферми, категоризирани в I и II група.
2.2.3.8.2. Еднократно серологично изследване на
всички говеда на възраст над 12 месеца, които при
изследванията в предходните години са показали
отрицателен резултат, от ферми, категоризирани
в I и II група.
2.2.3.8.3. Всички говеда с положителни резултати от изследването задължително се изключват
от разплод и се насочват за клане. В случай че
положителните говеда са бременни, се изчаква
тяхното отелване.
2.2.3.8.4. Всички телета, родени от положителни за ензоотична левкоза крави, се угояват и се
насочват за клане. Изключение от това правило
се прави само за телета, родени от положителни
крави, в случай че от момента на отелването телето е отглеждано отделно от неговата майка и
е изхранвано с мляко от отрицателна за левкоза
крава или с млекозаместители.
2.2.3.8.5. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над 12-месечна възраст, внесени
в страната от трети страни и предназначени за
разплод, по време на задължителната карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.8.5 се заплаща от собствениците на внесените говеда.
2. Изследванията се извършват на взети кръвни
или сборни млечни проби съгласно изискванията на
приложение № 4 от Наредба № 4 от 2010 г. за здравните
изисквания към говеда и свине при транспортирането им
между Република България и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния
статус на районите и обектите, от които произхождат
тези животни.
3. Всички резултати от извършените изследвания се
въвеждат в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).
4. Пробите за изследване на ЕЛГ да се изпращат с
отделни от бруцелозата по говедата описи на взетите кръвни проби за серологично изследване (образец ЗХОЖ-33).
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2.2.3.9. Скрейпи – БАБХ изпълнява одобрена
от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и
ерадикацията на заболяването, включваща:
2.2.3.9.1. Изследване на проби от мозъчен ствол
на следните категории ДПЖ, които подлежат на
надзор съгласно Инструкцията за надзора на заболяванията СЕГ и скрейпи по ДПЖ, утвърдена със
Заповед № РД-11-232 от 9.03.2009 г. на генералния
директор на НВМС, както следва:
– заклани овце над 18-месечна възраст, предназначени за човешка консумация;
– умрели овце над 18-месечна възраст;
– заклани кози над 18-месечна възраст, предназначени за човешка консумация;
– умрели кози над 18-месечна възраст;
– съмнителни за скрейпи овце и кози.
Изследванията се извършват чрез лабораторните методи, посочени в Регламент 999/2001 на ЕС.
2.2.3.9.2. При всеки констатиран положителен
случай на скрейпи се извършва допълнително
изследване за определяне на прион-протеиновия
генотип.
2.2.3.9.3. Изследване за определяне на генотипа
при различни породи овце.
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

2.2.3.10. Лептоспироза – серологични изследвания на 20 % от кравите, всички нерези и 10 % от
свинете в племенните и основните стада.

Забележки:
1. Серологичните изследвания за лептоспироза се
извършват съгласно методите, посочени в глава 2.1.9 от
Ръководството за стандарти за диагностични тестове и
ваксини на Международното бюро по епизоотии (издание 2009 г.).
2. Всички резултати от извършените изследвания се
въвеждат в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).

2.2.3.11. Екзотични болести:
2.2.3.11.1. Шап по чифтокопитните животни – БАБХ изпълнява Програма за надзор на
болестта шап при възприемчиви домашни и диви
животни в определени в програмата селища на
граничните общини по границата с Република
Турция на областите Бургас, Ямбол и Хасково
за периода от 1.01. до 31.12.2013 г. Програмата се
изпълнява от официални ветеринарни лекари, като
за целта се извършват:
2.2.3.11.1.1. Серологични изследвания на кръвни
проби, взети от възприемчиви домашни животни,
отглеждани в селищата, посочени в програмата,
от граничните общини на областите, граничещи
с Република Турция. Пробите за серологични изследвания се вземат на всеки три месеца. Броят
на пробите се определя при 95 % достоверност и
5 % разпространение на вируса на шапа. Всяко
населено място се разглежда като една епизоотологична единица.
2.2.3.11.1.2. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби от възприемчиви диви животни, отстреляни или заловени
в специални капани в землищата на селищата,
посочени в програмата.
2.2.3.11.1.3. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби от всички
намерени мъртви възприемчиви диви животни.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в Наредба № 17
от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване
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и ликвидиране на болестта шап по двукопитните
животни и за условията и реда за прилагането им
(ДВ, бр. 29 от 2006 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените лабораторни изследвания се въвеждат в Интегрираната
информационна система на БАБХ (ВетИС).

2.2.3.11.2. Син език – серологични и вирусологични изследвания съгласно програмата за надзор
на заболяването, одобрена от ЕК за кофинансиране.
Серологичните и вирусологичните изследвания се извършват по методи, посочени в Наредба
№ 19 от 2005 г. за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестта син език по преживните
животни (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ.

2.2.3.11.3. Африканска чума по свинете:
2.2.3.11.3.1. Серологични и вирусологични изследвания на домашни и източнобалкански свине
при съмнение за възникване на заболяването.
2.2.3.11.3.2. Сондажни серологични изследвания
на домашни и източнобалкански свине при влошена
епизоотична обстановка в съседни на Република
България страни след писмено разпореждане от
ЦУ на БАБХ.
2.2.3.11.3.3. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби, взети от
отстреляни диви свине в регионите Бургас, Варна,
Добрич, Силистра и Шумен.
2.2.3.11.3.4. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби, взети от
труповете на всички намерени мъртви диви свине
от Бургас, Варна, Добрич, Силистра и Шумен.
Диагностичните изследвания за африканска
чума по свинете се извършват по методи, посочени в глава 2.8.1 от Ръководството за стандарти
за диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2012 г.)
2.2.3.11.4. Чума по говедата, чума по дребните
преживни, шарка по овцете и козите, меди-висна
по овцете, артрит-енцефалит по козите, африканска
чума по конете, везикулозна болест по свинете и
везикулозен стоматит – лабораторно-диагностични
изследвания при съмнение за заболяване.
Диагностичните изследвания за чума по говедата се извършват по методи, посочени в глава
2.1.15. за чума по говедата, по методи, посочени
в глава 2.7.11. за чума по дребните преживни, по
методи, посочени в глава 2.7.14. за шарка по овцете
и козите, по методи, посочени в глава 2.7.3/4. за
меди-висна и артрит-енцефалит, от Ръководството
за стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.11.5. Западнонилска треска:
2.2.3.11.5.1. Серологични изследвания на кръвни
проби от възприемчиви за заболяването животни
при съмнение за заболяване.
2.2.3.11.5.2. Серологични изследвания на кръвни
проби, взети от съответното населено място, при
диагностицирано заболяване на хора.
2.2.3.11.5.3. Серологични изследвания на кръвни
проби, взети от възприемчиви животни, отглеждани в селища на общините, разположени до границата с Република Гърция, Република Турция и
Румъния. Броят на пробите се определя от ЦУ на
БАБХ – дирекция „ЗХОЖ“.
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2.2.3.12. Ку-треска – сондажни серологични
изследвания на говеда, овце и кози в ендемичните
за заболяването райони, като броят на пробите за
изследване се определя от ЦУ на БАБХ – дирекция „ЗХОЖ“.
При констатиране на заболяването при хора
проби се вземат след разпореждане от ЦУ на
БАБХ – дирекция „ЗХОЖ“. В разпореждането се
определя и броят на пробите.
Серологичните изследвания за Ку-треска се
извършват по методи, посочени в глава 2.1.12
от Ръководството за стандарти за диагностични
тестове и ваксини на Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE) (издание 2010 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

2.2.3.13. Инфекциозен ринотрахеит при говедата:
2.2.3.13.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби и двукратно (през
6 месеца) вирусологично изследване на проби от
семенна течност на бици, отглеждани в центровете
за изкуствено осеменяване.
2.2.3.13.2. Еднократно серологично изследване
на кръвни проби от регистрирани бици, използвани
за извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.13.3. Сондажни серологични изследвания
на кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът на пробите се определя от ЦУ на БАБХ.
2.2.3.13.4. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над 6-месечна възраст, внесени
в страната от трети страни и предназначени за
разплод. Пробите се вземат по време на задължителната карантина.

Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.13.4 се заплаща от собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания се
въвеждат в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).
3. Изследванията се извършват по методите, посочени
в глава 2.4.13 от Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE) (издание 2010 г.).

2.2.3.14. Мукозна болест – вирусна диария по
говедата:
2.2.3.14.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично
изследване на кръвни проби от бици, отглеждани
в центровете за изкуствено осеменяване.
2.2.3.14.2. Серологично изследване на кръвни
проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.14.3. Сондажни серологични изследвания
на кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът на пробите се определя от ЦУ на БАБХ.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в глава 2.4.8
от Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.15. Псевдочума (Нюкясълска болест) по
птиците:
2.2.3.15.1. Изследват се по 20 – 30 кръвни проби
от всяко стадо птици, отглеждани в промишлените птицеферми, 20 – 25 дни след всяка проведена
ваксинация за контролиране напрежението на
имунитета.
Забележка. Стойността на лабораторните изследвания
за контролиране на имунния титър е за сметка на собствениците на промишлените птицеферми.
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2.2.3.15.2. Изследват се по 5 – 10 кръвни проби
от птици, отглеждани във:
– личните дворове, отстоящи в радиус до 5 км
от промишлените птицеферми;
– населените места, разположени в 10-километровата гранична зона по границите с Румъния, Бивша Югославска република Македония и
Република Сърбия.
2.2.3.15.3. Вирусологични изследвания на различни категории птици (от кокошия вид и от
водоплаващите) за наличие на вируса на Нюкясълска болест съгласно Програмата за надзор върху
здравния статус на стадата и разпространението на
вируса на псевдочумата по птиците чрез вземане
на клоакални и трахеални проби.
2.2.3.15.4. Патологоанатомични, вирусологични
и серологични изследвания на проби от птици при
съмнение за заболяване.
2.2.3.16. Салмонелоза по птиците – БАБХ изпълнява одобрени от ЕК многогодишни програми за
надзор на заболяването при различните видове и
категории птици, включващи: кокошки носачки;
развъдни птици от рода Галус Галус; бройлери и
пуйки. Програмите се кофинансират от ЕК.
2.2.3.16.1. Вземане на проби от птицевъдните
обекти от кокошки носачки, развъдни стада птици от рода на Галус Галус, бройлери и пуйки за
официален контрол.
При вземане на пробите се спазват указанията,
дадени в наръчниците за прилагане на националните програми за контрол на салмонелозите при
различните видове и категории птици и Схемата
за вземане на проби за изпълнение на програмите
за контрол на салмонелозите при птиците.
2.2.3.16.2. Инспекции на птицевъдните обекти
с оглед събиране, проследяване на всички данни
(включително и взетите проби за самоконтрол) и
гарантиране изпълнението на програмите за контрол на салмонелозите при птиците. Инспекциите
се извършват от официалните ветеринарни лекари
и началниците на отдели „ЗЖ“ при ОДБХ съгласно
Инструкцията за извършване на официален контрол по отношение на салмонелозите по птиците.
2.2.3.16.3. При съмнение за заболяване и при
положителни лабораторни резултати се вземат
допълнителни проби за антимикробни препарати
или за инхибитори на растежа на бактериите.
2.2.3.16.4. Вземането и изпращането на пробите
е в съответствие с точка V от Инструкцията за
извършване на официален контрол по отношение
на салмонелозите по птиците.
2.2.3.16.5. Изследванията на взетите проби се
извършват съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 2160/2003 (и изменящите го регламенти) на
Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември
2003 г. относно контрола на салмонела и други
специфични агенти, причиняващи зоонози, които
присъстват в хранителната верига.
Забележка. Инспекциите на птицевъдните обекти
могат да се съчетават с други проверки като част от
официалния контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животните.

2.2.3.17. Инфлуенца (грип) по птиците – БАБХ
изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора над заболяването, включваща:
2.2.3.17.1. Серологични и вирусологични изследвания на проби, взети от домашни птици от
кокошeвия вид, от домашни водоплаващи, от диви
водоплаващи и от мигриращи птици, и съгласно
изискванията на Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за
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мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
(ДВ, бр. 83 от 2006 г.).
2.2.3.17.2. Вирусологични изследвания на клоакални и трахеални проби. Броят на пробите се
определя, за да може да се открие дори и една заразена птица при 10 % разпространение на вируса
на инфлуенцата по птиците с 95 % достоверност.
2.2.3.18. Кампилобактериоза при птици: – Бактериологично изследване за Campylobacter spp.
в трупове от бройлери, добити в кланици при
редовно клане, взети на случаен принцип след
анализ на риска.
Пробите се събират от слепи черва (цекуми)
с ненарушена цялост. Вземането на пробата се
извършва по време на клане на птиците.
Пробите се вземат на случаен принцип в рамките на партидата (като се избягва първата част
на партидата, подлежаща на клане), но не от последователни птици.
2.2.3.19. Сап – коне – двукратно серологично
изследване на всички регистрирани коне в националните асоциации по коневъдство и Българската
федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за сап се извършват
по методи, посочени в глава 2.5.11 от Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

2.2.3.20. Инфекциозна анемия по конете:
2.2.3.20.1. Двукратно серологично изследване на
всички регистрирани коне в националните асоциации по коневъдство и Българската федерация по
конен спорт.
2.2.3.20.2. Сондажни серологични изследвания
на еднокопитни животни, отглеждани в селищата
в граничните общини с Румъния.
Серологичните изследвания за инфекциозна
анемия по конете се извършват по методи, посочени в глава 2.5.6 от Ръководството за стандарти
на диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2009 г.).

Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

2.2.3.21. Американски гнилец по пчелите – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение
за заболяване.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
американски гнилец по пчелите се извършват по
методи, посочени в глава 2.2.2 от Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.22. Нозематоза пчели – лабораторно-диагностични изследвания на проби от подмора,
взети от майкопроизводни стопанства по време
на извършвания преглед.
2.2.3.23. Пебрина по бубите – лабораторно-диагностични изследвания на женските пеперуди през
есента и на яйцата след провокирано излюпване
през март следващата година за наличие на Нозема
бомбицис. Задължително се изследват производствените стопанства.
2.2.3.24. Антракс – лабораторно-диагностични
изследвания при съмнение за заболяване.
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Лабороторно-диагонстичните изследвания за
антракс се извършват по методи, посочени в глава
2.1.1 от Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE) (издание 2012 г.).
2.2.3.25. Бяс – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване и при контрол
на орална ваксинация на хищници. За контрол на
оралната ваксинация се изследва кръвен трансудат
от отстреляни лисици и чакали за наличие на антитела и зъб за наличие на тетрациклинов маркер,
включен във ваксиналната примамка.
Лабораторно-диагностичните изследвания за бяс
се извършват по методи, посочени в глава 2.1.13
от Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE) (издание 2011 г.).
2.2.3.26. Ехинококоза по кучетата – сондажни
лабораторно-диагностични изследвания.
2.2.3.27. Холера птици – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
Изследванията се извършват по методи, посочени
в глава 2.3.9 от Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2009 г.).
2.2.3.28. Орнитоза птици:
2.2.3.28.1. Сондажни серологични изследвания
на водоплаващи птици – до 20 – 30 проби от стадо.
Процентът на пробите се определя от ЦУ на БАБХ.
2.2.3.28.2. Серологично изследване на всички
внесени в страната екзотични птици.
Забележка. Изследването по т. 2.2.3.28.2 се заплаща
от собствениците на птиците.

2.2.3.29. Туларемия – сондажни серологични
изследвания в ендемични райони при съмнение за
възникване на заболяването. Процентът на пробите
се определя от ЦУ на БАБХ.
Диагностичните изследвания се извършват
съгласно методите, посочени в глава 2.1.18 от Ръководството за стандарти за диагностични тестове
и ваксини на Световната организация за здраве
опазване на животните (OIЕ) (издание 2009 г.).

Забележки:
1. Пробите за изследване съгласно т. 2.2.2. „Клинични
диагностични изследвания“ се изпращат в акредитирани
по съответните методи лаборатории.
2. Всички получени резултати от извършените изследвания на видовете животни, подлежащи на идентификация, се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

3. ПРОФИЛ АКТИЧНИ МЕРОПРИ ЯТИ Я,
КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО
ЧЛ. 118, АЛ. 1 И СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ СЪГЛАСНО
ЧЛ. 120, АЛ. 4 ЗВД
3.1. Имунопрофилактични мероприятия
3.1.1. Ваксинация срещу лептоспироза по говедата – във ферми с установена лептоспироза и
в стационарните огнища се извършва двукратна
ваксинация на кравите през 10 – 15 дни 2 до 3
месеца след заплождането им с моноваксина L.
pomona. Телетата над 2 месеца в тези ферми се
ваксинират двукратно през 10 – 15 дни.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

3.1.2. Ваксинация срещу мукозна болест – вирусна диария – в неблагополучни за заболяването
кравеферми (при доказана инфекция) два пъти
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годишно се ваксинират всички крави, както и
биците, собственост на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

3.1.3. Ваксинация срещу заразен ринотрахеит – в
неблагополучни за заболяването кравеферми (при
установена инфекция) два пъти годишно се ваксинират всички крави, както и биците, собственост на Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция.
В свободни от заболяването стада внос на говеда се допуска само при отрицателен серологичен
резултат за заразен ринотрахеит.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

3.1.4. Ваксинация срещу колибактериоза по
телетата – прилага се в кравеферми с доказана
колибактериоза, причинена от Е.coli – щам К 99,
като кравите се ваксинират двукратно в напреднала
бременност.
3.1.5. Ваксинация срещу салмонелоза по телетата – прилага се в кравеферми с доказана инфекция,
като се ваксинират всички новородени телета над
10 дни.
3.1.6. Ваксинация срещу червенка по свинете – п ървата ваксинац и я се извършва на
90 – 120-дневна възраст 15 дни преди или 15 дни
след прехвърлянето на прасетата в групата за угояване. Свинете майки, ремонтните свине и всички
нерези се ваксинират през 6 месеца.
В стационарните за червенка огнища 15 – 20
дни след първата ваксинация и след това на всеки
4 месеца до изтичане на угоителния период или
изпращането им за клане се извършва реваксинация
на свинете. При възможност първата ваксинация в
стационарните огнища се извършва с инактивирана
ваксина. Новозакупените прасета, свине и нерези
за разплод или свине за угояване се ваксинират
по време на карантинния период.
Петнадесет дни преди и 15 дни след ваксинацията
от дажбата на свинете се изключват медикаментозните премикси.
3.1.7. Ваксинация срещу болестта на Ауески при
свинете – извършва се след получаване на положителни лабораторни резултати при скрининговите
изследвания по следната схема:
– свине майки и нерези – на всеки 4 месеца;
– ремонтни свине – първа ваксинация – на
10-седмична възраст, втора ваксинация – на 14-седмична възраст, и трета – на 6-месечна възраст;
– свине – угояване – първа ваксинация – на
10-седмична възраст, и втора – на 14-седмична
възраст.
Използват се само „маркерни“ ваксини, регистрирани за употреба в страната.
3.1.8. Ваксинация срещу лептоспироза по свинете – провежда се само в стационарните огнища и
застрашените стопанства с установен причинител
L. pomona и L. mitis. Ваксинират се свинете майки (двукратно през 15 дни – на 30-ия и 45-ия ден
след заплождането) и нерезите на всеки 6 месеца.
Новозакупените свине и нерези за разплод се ваксинират двукратно през 15 дни преди изтичането
на карантината.
3.1.9. Ваксинация срещу колибактериоза по
свинете – прилага се съобразно епизоотичното
състояние на стадото и указанията на фирмата –  
производител на ваксината.
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3.1.10. Ваксинация срещу салмонелоза по свинете – прилага се двукратно жива лиофилизирана
ваксина в стационарните огнища (една седмица
преди отбиването и 15 дни след отбиването на
прасетата).
3.1.11. Ваксинация срещу анаеробна дизентерия (некротичен ентерит) по свинете – извършва
се в стационарните огнища. Свинете майки се
ваксинират двукратно на 75 – 80- и 90 – 95-дневна
бременност.
Забележка. Разрешава се едновременно приложение
на ваксини срещу ТГЕ, колибактериоза и анаеробна
дизентерия в последната третина на бременността. Едновременно могат да се прилагат имунизации срещу:
червенка и Ауески; колибактериоза и анаеробна дизентерия. Ваксинацията срещу червенка и Ауески се прилага
едновременно в средата на бременността на свинете.
Срокът от една ваксинация до друга се определя от вида
на прилаганата ваксина: срещу вирусни заболявания – 21
дни, а срещу бактериални – 14 дни.

3.1.12. Ваксинация срещу ентеротоксемия – еднократна ваксинация на всички овце и двукратно
на всички агнета над 3-месечна възраст. В стационарните огнища на некротичен хепатит овцете се
ваксинират с асоциирана ваксина за ентеротоксемия
С и D и некротичен хепатит.
3.1.13. Ваксинация срещу заразна ектима по
овцете – прилага се в стационарни за болестта
стада на всички бременни овце, шилета и агнета
след отбиването.
3.1.14. Ваксинация срещу листериоза – еднократна ваксинация на овцете от октомври до февруари
в стационарните за заболяването селища.
3.1.15. Ваксинация срещу заразна агалаксия по
овцете и козите – еднократна ваксинация през сухостойния период ежегодно, до пълно прекратяване
на заболяването в стада с констатирано заболяване.
3.1.16. Ваксинация срещу шаркодифтерит по
птиците – ваксинират се птиците от кокошовия вид
съгласно указанията на фирмата –  производител
на ваксината.
3.1.17. Ваксинация срещу болестта на Марек – ваксинират се всички птици на еднодневна
възраст от кокошовия вид, които са предназначени
за носачки.
При необходимост може да се извърши реваксинация на 18-ия ден.
3.1.18. Ваксинация срещу инфекциозен бурзит
(болестта на Гумборо) – ваксинират се птици от
кокошовия вид с жива ваксина по схема на фирмата – производител на ваксината, в зависимост
от нивото на майчините антитела на пилетата и
епизоотичната ситуация. Прародителските и родителските стада се ваксинират преди прехвърляне
в основно стадо с инактивирана ваксина за осигуряване на пасивен имунитет на новоизлюпените
пилета.
3.1.19. Ваксинация срещу инфекциозен бронхит – ваксинират се птици от кокошовия вид.
Първата имунизация се извършва с щам Н-120
на 1 – 5-дневна възраст с апарат „Флокс“ (спрей),
напивно, очно или назално. При необходимост се
извършва втора ваксинация със същия щам 3 – 4
седмици след първата. Трета ваксинация се извършва след 6-седмична възраст за яйценосното и на
18-седмична възраст за бройлерното направление
с ваксина Н-52 по същите методи на приложение.
Може да се използват и други регистрирани в
страната инактивирани моно- или комбинирани
ваксини.
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Забележка. Не се препоръчва ваксинирането с Н-52
като първа ваксинация, както и на територия, където
има малки неваксинирани пилета или бройлери.

За първа ваксинация се използва жива атенуирана ваксина, а за засилване на имунитета срещу
заболяването може да се използват и инактивирани
ваксини в комбинация с други ваксини, регистрирани в България.
3.1.20. Ваксинация срещу инфекциозен ларинготрахеит – в зависимост от епизоотичната обстановка
се ваксинират подрастващите птици от кокошовия
вид, предназначени за родители и носачки в стопанства, в които е установено заболяването или
са застрашени от поява и разпространението му.
Първата ваксинация се прави на 4 – 6-седмична
възраст, а реваксинацията – на 12 – 14-седмична
възраст. Използват се само регистрирани в страната
живи ваксини.
3.1.21. Ваксинация срещу инфекциозен енцефаломиелит – ваксинират се задължително птиците
от кокошовия вид – изходни линии, прародители
и родителски стада на 10 – 14-седмична възраст
съгласно указанието на фирмата – производител
на ваксината.
3.1.22. Ваксинация срещу холера – ваксинират се
птици (кокошки, пуйки, фазани и водоплаващи) с
инактивирана ваксина от застрашени за заразяване
стада или такива, в които болестта е установена.
3.1.23. Ваксинация срещу вирусен хепатит по
водоплаващите птици – ваксинацията се извършва
с регистрирани в страната ваксини съгласно указанията на фирмата – производител на ваксината.
3.1.24. Ваксинация срещу парвовироза по водо
плаващите птици (болест на Держи) – ваксинират
се патици и гъски, предназначени за родители, по
схема: на 3 – 4-седмична възраст, 23 – 24-седмична
възраст и преди всеки следващ яйценосен период.
Гъските и патиците за угояване се ваксинират
в зависимост от епизоотичната обстановка на
17-дневна възраст или на 3 – 4-седмична възраст.
Забележка. Имунопрофилактичните програми, прилагани във ферми, регистрирани като животновъдни
обекти съгласно ЗВД, подлежат на задължително ежегодно
одобряване от директора на ОДБХ, на чиято територия
са разположени птицефермите. При промяна на епизоотичната обстановка и необходимост от извършване на
допълнителна ваксинация същата се съгласува и одобрява
от директора на ОДБХ.

3.1.25. Ваксинация срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус по конете – двукратна
базисна ваксинация с период между двете ваксини – минимум 30 дни и максимум 90 дни, с
периодични ваксинации само за инфлуенца (грип)
и ринопневмонит през всеки 6 месеца, където е
доказано заболяването, и еднократна – в незаразените стопанства.
В случаи на движение на коне от животновъдни
обекти за участие в изложби, състезания и др. се
извършва двукратна базисна ваксинация и реваксинация на 6 месеца за инфлуенца.
Използва се посочената по-долу схема за различните категории.
Схема за ваксинация на еднокопитните животни
срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус
§ Кобили – майки
Прилага се текстът в т. 3.1.25, а в случаи на
бременност се извършва ваксинация с инактивирана базисна ваксина срещу ринопневмонит,
както следва:
I ваксинация  – на 5-ия месец от бременността;
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II ваксинация  – на 7-ия месец от бременността;
III ваксинация  – на 9-ия месец от бременността.
След раждането кобилите се ваксинират еднократно срещу тетанус и през 6 месеца с инактивирани ваксини (моно- или бивалентни) срещу
инфлуенца (грип) и ринопневмонит.
§ Млади еднокопитни
Задължителна базисна ваксинация, след което:
I ваксинация – на 4-тия месец от раждането се
извършва първа ваксинация от базисната ваксина
срещу тетанус;
II ваксинация – на 6-ия месец от раждането се
извършва втора базисна ваксина срещу тетанус;
III ваксинация – на 8-ия месец от раждането
се извършва първата от базисната ваксина срещу
ринопневмонит и грип с инактивирана ваксина;
IV ваксинация – на 9-ия – 10-ия месец от раждането се извършва втора базисна ваксина срещу
ринопневмонит и грип.
След това ваксинацията продължава по схемата за възрастни коне с ежегодна ваксинация с
инактивирана бивалентна ваксина срещу грип и
ринопневмонит и отделно един път в началото на
годината (първото тримесечие) срещу тетанус. При
младите женски животни, които ще се използват за
разплод, се прилага базисна ваксинация за кобили
майки и реимунизации през 6 месеца до заплождане.
При пропускане на ваксинацията срещу инфлуенца (грип) на 6-ия месец ваксинацията се извършва
наново, като се започва с базисна ваксинация.
§ Възрастни коне, магарета, мулета и катъри
Задължителна е базисна ваксинация срещу грип
и ринопневмонит (прилагане на две ваксини през
30 до 90 дни) с инактивирани ваксини (моно- или
комбинирана) срещу грип и ринопневмонит по
конете с последващи ваксинации през 12 месеца.
Всяка година се извършва и еднократна ваксинация срещу тетанус с предварителна базисна
ваксина.
Извършената ваксинация се въвежда в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
Забележки:
1. На бременните кобили не се прилага ваксина след
9-ия месец от бременността.
2. Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.

3.1.26. Тетанус – коне – ваксинация на всички
коне над 4-месечна възраст с базисна ваксина
тетанус (от 30 до 90 дни между двете ваксинации)
и ежегодна ваксинация срещу тетанус без оглед
на възрастта.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).

3.1.27. Хеморагична болест по зайците – ваксинация на зайците във всички развъдни и стокови
ферми.
3.1.28. Миксоматоза по зайците – ваксинация
на зайците в неблагополучни и застрашени зайцеферми.
3.1.29. Бяс – ваксинират се всички кучета.
Извършената ваксинация се отразява във ветеринарномедицинския паспорт на животните и се
въвежда в Интегрираната информационна система
на БАБХ (ВетИС).
Забележки:
1. Профилактичните мероприятия, посочени в точка 3.1 на програмата, се извършват от ветеринарния
лекар, обслужващ съответния животновъден обект,
след представена от собственика или упълномощено от
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него лице схема или план и одобрени от директора на
ОДБХ. Използват се само лицензирани за употреба в
страната ваксини.
2. Всички извършени мероприятия на видовете животни, подлежащи на идентификация, се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).

3.2. Пасивна имунопрофилактика
Прилагането на имунологични ветеринарномедицински продукти (серуми и гамаглобулини) за
пасивна имунопрофилактика не се финансира от
държавния бюджет.
Използват се само регистрирани за употреба в
страната имунологични продукти.
Собствениците на животни или упълномощени от тях лица ежемесечно писмено информират
официалния ветеринарен лекар на съответната
община за приложените имунологични продукти
и броя на третираните животни.
3.3. Диагностични изследвания
3.3.1. Болестта на Ауески по свинете – еднократно
изследване на 20 % от свинете майки и нерезите,
но не по-малко от 15 животни, от нуклеусовите и
репродуктивните бази, от племенните свинеферми,
в които не се провежда ваксинация, и на всички
вносни животни, предназначени за разплод, през
време на карантинния период.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.2.2 от Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2006 г.).
От свинефермите, в които се провежда ваксинация, се изследва същият брой кръвни проби от
ремонтни животни между 5- и 6-месечна възраст,
оставени специално за целта неваксинирани.
3.3.2. Заразен ринопневмонит и инфлуенца (грип)
по конете – двукратно серологично изследване (през
6 месеца) на всички регистрирани коне в националните асоциации по коневъдство и Българската
федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глави 2.5.9 и 2.5.7 от Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

3.3.3. Вирусен артерит по еднокопитните – двукратно серологично изследване (през 6 месеца) на
всички регистрирани коне в националните асоциации по коневъдство и Българската федерация по
конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.10 от Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).

Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

3.3.4. Дурин – еднократно серологично изследване на всички жребци и кобили в националните
асоциации по коневъдство и Българската федерация
по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.3 от Ръководството
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за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

3.3.5. Заразен метрит по кобилите – еднократно
серологично изследване на кобилите, предназначени
за възпроизводство.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.2 от Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
3.3.6. Трихинелоза – задължителни изследвания при клане на свине и коне и на трупове на
отстреляни диви свине съгласно Регламент (ЕО)
№ 2075/2005.
3.3.7. Бруцелоза кучета (Brucella canis) – еднократно изследване на всички разплодни кучета на
МВР, МО, абортиралите, съмнителните за заболяване и осиновените кучета в приютите.

Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).

3.3.8. Болести по рибите:
3.3.8.1. Вирусни заболявания по рибите – вирусна
хеморагична септицемия, инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна панкреатична некроза,
пролетна виремия по шарана.
От рибовъдните ферми се вземат за изследване
проби, както следва:
§ от пълносистемни пъстървови стопанства – по
30 проби овариална и семенна течност по време
на размножителния период през ноември – март;
§ от различни технологични групи риби:
– пъстървови стопанства – два пъти годишно по
30 броя риби през април – май и октомври – ноември при температура на водата не по-висока от
10 – 12 °С;
– шаранови и есетрови стопанства – два пъти
годишно по 10 броя риби с живо тегло над 500
грама и по 30 броя зарибителен материал през
април – май и септември – октомври.
3.3.8.2. Бактериални и паразитни заболявания по
рибите – ренибактериоза, йерсиниоза, фурункулоза,
миксозомоза, ихтиофтириоза.
Проби за лабораторно-диагностични изследвания се изпращат при повишаване на смъртността
над технологично допустимите норми.
3.3.9. Акароза по пчелите и малък кошерен
бръмбар – лабораторно-диагностични изследвания
на 30 % от пчелните семейства, разположени в
5-километровата зона на границата ни с Република
Турция, Република Гърция, Бивша Югославска
република Македония и Република Сърбия.
Лабораторно-диагностичното изследване се
извършва по методи, посочени в глава 2.9.1 от Ръководството за стандарти на диагностични тестове
и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).
3.3.10. Казеозен лимфаденит – сондажни серологични изследвания на дребните и едрите преживни
животни, имали контакт с внесени в страната овце.
3.4. Профилактика на паразитните болести
Противопаразитните мероприятия се провеждат
за ограничаване и ликвидиране на паразитозите
по селскостопанските животни и птици с оглед
намаляване на икономическите загуби.
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Провеждането на мероприятия да се съобрази
със сезонната динамика на паразитозите и климато-географските особености на районите.
3.4.1. Хелминтози по свинете:
– дехелминтизация на свинете майки един месец
преди опрасване;
– противопаразитно третиране на отбитите
прасета 10 – 14 дни след сформиране на групите
подрастващи;
– обезпаразитяване на прасетата непосредствено
преди прехвърлянето им в секторите угояване и
ремонтни;
– дехелминтизация на ремонтните прасета през
45 – 60 дни.
3.4.2. Краста свине – двукратна дезакаризация
през 7 дни на:
– свинете майки преди опрасването им;
– ремонтните прасета преди прехвърлянето им
в основно стадо;
– отбитите прасета 7 – 14 дни след прехвърлянето им в сектор подрастващи;
– нерезите на всеки три месеца;
– новозакупените карантинирани прасета, свине
майки и нерези;
– прасетата за угояване 7 – 14 дни след прехвърлянето им в сектор угояване.
3.4.3. Крастни и иксодови кърлежи и други
ектопаразити при овце:
– в селищата и в стопанствата, където през
последните две години е констатирана краста, да
се провеждат двукратни изкъпвания през 7 дни
пролет и есен, а на кочовете – преди и след случната кампания;
– двукратно изкъпване на новозакупените овце,
агнета, шилета и кочове.
Използват се противокрастни средства в зависимост от лактационния период на животните.
Не се използват органофосфорни, хлорорганични
и карбаматни препарати при лактиращи животни, а само препарати от групата на синтетичните
пиретроиди.
3.4.4. Пироплазмидози – дезакаризация на овцете през 15 – 20 дни в периода юни – юли, а на
говедата май – ноември. В стационарните пиро
плазмидозни огнища химиопрофилактика на овцете
през 15 – 20 дни с Беренил или Имизол.
3.4.5. Естроза овце:
– в стационарните огнища се провежда обезпаразитяване през юни, юли и началото на ноември;
– в стационарните огнища се извършва ранна
химиотерапия през октомври – ноември след прибирането на животните от паша и допълнително
лечебно третиране през януари – март.
3.4.6. Хиподермоза говеда и кози – провежда се
химиотерапия през октомври – ноември.
3.4.7. Трематодози по преживните животни
(фасциолоза, парамфистоматоза и дикроцелиоза):
–  еднократна профилактична дехелминтизация
в края на октомври и началото на ноември;
–  в стационарните за фасциолоза селища – двукратно третиране на овцете: първото – в края на
септември и началото на октомври с препарати,
действащи на младите фасциоли, и второто – през
ноември; еднократно пролетно третиране в края
на март преди извеждане на животните на паша.
3.4.8. Мониезиоза:
– две до три преимагинални дехелминтизации
на младите животни (агнета и ярета) през 25 – 30
дни в периода май – август;
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– есенна дехелминтизация на всички овце и кози
през октомври – началото на ноември.
3.4.9. Стомашно-чревни и белодробни стронгилатози:
– двукратна дехелминтизация на младите животни през юни – юли;
– есенно профилактично третиране през ноември
и пролетно през март на всички животни;
– профилактично третиране 15 дни след раждането на овцете майки срещу „спящите“ ларви.
3.4.10. Ехинококоза кучета – шесткратна дехелминтизация на овчарските кучета през 60
дни, а на останалите – четирикратна през 90 дни.
Извършената дехелминтизация се отразява във
ветеринарномедицинския паспорт на животните
и се въвежда в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).
3.4.11. Хелминтози по птиците:
– в личния двор дехелминтизация на птиците
срещу нематоди и тении през пролетно-есенния
сезон;
– в птицефермите с технология „подово“ отглеждане дехелминтизация на птиците и пилетата
след навършване на двумесечна възраст и преди
комплектоване на стадата за носачки.
При фазаните дехелминтизация се извършва по
схема, утвърдена от ЦУ на БАБХ.
3.4.12. Кокцидиоза птици:
– профилактични третирания и влагане на
регистрирани кокцидиостатици в комбинирани
фуражи за бройлери, подрастващи родители и
стокови носачки при спазване на ротационни и
„шатъл“ програми със спазване на изискванията
за карентните срокове и недопускане употребата
им при родители и стокови носачки;
– лечебно третиране с регистрирани кокцидиоцидни средства при заболяване;
– периодични изследвания на проби от фуражни
смески за наличие на регистрирани кокцидиостатици съгласно нормативните изисквания на БАБХ;
– при производството на комбинирани фуражи
с кокцидиостатици се спазват правилата за безопасност и безвредност, включително и недопускане
на остатъчни количества в други видове фураж.
„Шатъл“ – програма за смяна (ротация) на няколко кокцидиостатика през време на отглеждането
на една партида птици.
Забележки:
1. Да се спазват изискванията по отношение на карентните срокове при прилагане на противопаразитните
средства.
2. Да се извършва контрол на паразитния статус на
животните преди третиране и ефекта от проведените
дехелминтизации чрез изследване на копропроби на 10 %
от поголовието с оглед развитието на антихелминтна
резистентност.

4. ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕ
РАТИЗАЦИИ И ДЕВАСТАЦИЯ
4.1. Девастация на околната среда
– в зависимост от епизоотичната обстановка се
провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване на
пасищата, хигиенизиране на водопои и др.;
– за борба с преносителите на трансмисивни
екзотични заболявания се използват за обработка
на биотопите на „векторите“ препарати с ларвицидно действие и „топъл“ и „студен“ аерозол за
унищожаване на възрастните насекоми;
– БАБХ поддържа резерв от инсектицидни препарати за борба с „векторите“ на трансмисивните
екзотични заболявания.
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В животновъдните обекти ДДД мероприятия
се извършват в зависимост от технологията на
отглеждане, като се спазва принципът „Всичко
пълно – всичко празно“.
В обявените огнища на заразни болести се
провеждат задължителни (текущи и заключителни)
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, предвидени в съответната наредба.
Дезинфекциите се контролират чрез вземане на
проби – смивки, които се изпращат за изследване
в лаборатории, одобрени от ЦУ на БАБХ.
4.2. Дератизации
Дератизациите се извършват съобразно предварително разработена програма, одобрена от директора на ОДБХ, във всички животновъдни обекти и
в предприятия за добив, съхранение и преработка
на суровини и продукти от животински произход,
фураж и фуражни компоненти, ветеринарномедицински препарати.
След извършването на дератизацията да се
поддържат постоянни отровни точки.
4.3. Дезинсекции
Дезинсекциите в животновъдните ферми,
фуражните заводи, предприятията за добив и
преработка на продукти от животински произход
(месокомбинати, кланици, колбасарници, мандри,
млекокомбинати, млекосъбирателни пунктове,
кожарски складове и предприятия, екарисажи и
др.) обхващат комплекс от мерки, насочени към
унищожаване на синантропните мухи във всичките
им стадии на развитие. Те се провеждат по предварително разработена програма от ОДБХ на базата
на извършени наблюдения относно видовия състав,
фенологията и сезонната динамика и в съответствие
с технологичните особеностти на обектите.
Забележки:
1. При възникване на заболяване от списъка по
чл. 118, ал. 1 ЗВД ДДД мероприятията и консумативите
се заплащат от бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 ЗВД.
2. Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на обектите съгласно
чл. 120, ал. 4 ЗВД.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-170
от 7 ноември 2012 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета
поради допуснато несъответствие със съдържанието на нормата на чл. 161, ал. 2 от Закона за
изпълнението на наказанията и задържането
под стража изменям Заповед № РД-14-107 от
12.07.2012 г. за откриване на Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Бобов
дол, както следва:
В заповедта текстът „Финансирането се осъществява чрез бюджета на Министерството на
правосъдието съгласно изискванията на чл. 161,
ал. 2 от Закона за изпълнението на наказания
та и задържането под ст ра жа“ се замен я с
„Финансирането се осъществява от държавния
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бюджет чрез Министерството на правосъдието
съгласно изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона
за изпълнението на наказанията и задържането
под стража.“
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
10422

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1081
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната
администрация, решение, прието с протокол
№ 33 от заседание, проведено на 11.09.2012 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изпитвателни протоколи № 6864, 6865, 6863 и 6862 от 20.08.2012 г.
и експертни заключения към тях, издадени от
ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, съгласно които
детски обувки „AHIEVE“ с розова и бяла лицева
част и розово ходило, със залепена панделка в
предната част на саята, върху която е зашито
с конец камъче във формата на цвете, и розова
каишка със самозалепваща се лента, с изобразени
върху ходилото (релефни) цветя и детски обувки
с червена и розова лицева част и черно ходило,
със самозалепваща се каишка с цвете в края,
със зашита в предната част на саята панделка с
прикрепено към нея цвете от плат, декорирана
с дребни мъниста, залепени върху плата, с надпис върху ходилото „FANGHUA“, с артикулен
номер: ВВ2526-3 – за червените, и ВВ2526-2 – за
розовите, не отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС ЕN 71 – 1:2011, т. 8.2, 8.3
и 8.4.2.1 – при изпитване на опън и усукване се
отделят малки части, които изцяло попадат в
цилиндъра за малки части, и по отношение на
съдържание на диметилфумарат – поради което
за потребителите съществува химически риск
и риск от задавяне и последващо задушаване,
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски обувки „AHIEVE“ с розова и бяла лицева част и розово ходило, със залепена панделка
в предната част на саята, върху която е зашито
с конец камъче във формата на цвете, и розова
каишка със самозалепваща се лента, с изобразени
върху ходилото (релефни) цветя и детски обувки
с червена и розова лицева част и черно ходило,
със самозалепваща се каишка с цвете в края,
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със зашита в предната част на саята панделка с
прикрепено към нея цвете от плат, декорирана с
дребни мъниста, залепени върху плата, с изобразени върху ходилото две ябълки и малки цветя
около тях и надпис „FANGHUA“, с артикулен
номер: ВВ2526-3 – за червените, и ВВ2526-2 – за
розовите, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
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
10468
ЗАПОВЕД № 1085
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение, прието с протокол № 33 от
заседание, проведено на 11.09.2012 г., чл. 92, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изпитвателен протокол № 6861 от 20.08.2012 г.
и експертно заключение към него, издадени от
ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, съгласно които
детски сандали в бял, розов и червен цвят, лицева част – изкуствен лак, с номера от 15 до 19, с
надпис върху стелката FEIDILO, с две каишки –  
над петата и над горната част на стъпалото, с
прикрепена пеперуда от плат, облепена с около
40 бр. стъклени камъчета, лесно отделящи се и с
размери около 3 мм, с картонен етикет с надпис
„OO EE“ и предупредителни надписи на английски
език, страна на произход – Китай, не отговарят
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на изискванията за безопасност съгласно БДС ЕN
71 – 1:2011, т. 8.2, 8.3 и 8.4.2.1 – при изпитване на
опън и усукване се отделят малки части, които
изцяло попадат в цилиндъра за малки части,
поради което за потребителите съществува риск
от задавяне и последващо задушаване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски сандали (за деца до 3 години) в бял, розов
и червен цвят, лицева част – изкуствен лак, с номера
от 15 до 19, с надпис върху стелката FEIDILO, с
две каишки –  над петата и над горната част на
стъпалото, с прикрепена пеперуда от плат, облепена
с около 40 бр. стъклени камъчета, лесно отделящи
се и с размери около 3 мм, с картонен етикет с
надпис „OO EE“ и предупредителни надписи на
английски език, страна на произход – Китай, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
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
10469
ЗАПОВЕД № 1091
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение, прието с протокол № 33 от
заседание, проведено на 11.09.2012 г., чл. 92, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и
изпитвателни протоколи № 0148Т А от 6.08.2012 г.
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и № 12-0892Т от 19.07.2012 г., издадени от изпитвателна лаборатория на „СЖС България“ – ЕООД,
съгласно които детски обувки – сандали за малки
деца (до 7 години), изработени от гумен материал, в различни цветове, с прикрепено цвете към
саята, с отворена пета и каишка, която минава
през глезена, с надпис върху нея abcdefghij, с
маркировка върху ходилото BH-058, не отговарят
на изискванията за безопасност съгласно БДС ЕN
71 – 1, т. 8.2, 8.3 и 8.4 и по отношение съдържание
на забранени фталати съгласно Регламент 552/2009
и по-конкретно – при допуск max 0,1 % детските
обувки съдържат 47,1±2,3 % дибутилфталат, а при
изпитване на опън и усукване се отделят малки
части, които изцяло попадат в цилиндъра за малки части, поради което представляват опасност
от химически риск и потенциална опасност от
задавяне и последващо задушаване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски обувки – сандали за малки деца, изработени от гумен материал, в различни цветове,
с прикрепено цвете към саята, с отворена пета
и каишка, която минава през глезена, с надпис
върху нея abcdefghij, с маркировка върху ходилото
BH-058, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
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
10471
ЗАПОВЕД № 1130
от 29 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потре-
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бителите, протокол № 35 от заседание, проведено
на 20.02.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и предоставен протокол от изпитване съгласно участието
на Комисията за защита на потребителите в Европейски проект „Съвместни действия за надзора
на пазара на преносими стълби“ на домакинска
двураменна стълба марка „EUROPA“, издаден
от холандски орган за безопасност на храните и
потребителските стоки към Министерството на
икономическите въпроси, земеделието и иновациите, заведен с вх. № Ц-01-105 от 31.08.2012 г.,
установяващ че преносими домакински стълби,
търговска марка „EUROPA“ – предлагащи се
в единична прозрачна найлонова опаковка, с
етикети съдържащи: баркод 8 800149 8006хх,
домакинска стълба 2+1; 3+1; 4+1; 5+1; 6+1; 7+1;
Н –  0,60 m; 0,82 m; 1,02 m; 1,24 m; 1,45 m; 1,67 m,
MAX Kg Al 150, Fe 125, 8 графични символа за
безопасна употреба, произход: Турция (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не съответстват
на изискванията на EN 131-2:2010, т. 4.7 „Тестване
с натоварване на платформата и стъпалата“ –  при
провеждане на изпитването платформата се е
разрушила и след премахване на натоварването
от стъпалото измереното трайно огъване е било
1 мм, в такъв случай платформата или стъпалото
може внезапно да се разруши, водейки до падане
на лицето, което стои върху нея, при което да се
получат сериозни наранявания; т. 5.11 „Тестване
с издърпване на краката (крака, изработени от
една част)“ – по време на тестването всички
крака са се отделили от стълбата в рамките на
1 минута, при което потребителят може да падне
от стълбата и да получи сериозни наранявания,
което застрашава здравето и безопасността на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на преносими домакински стълби, търговска
марка „EUROPA“ – предлагащи се в единична
прозрачна найлонова опаковка, с етикети, съдържащи: баркод 8 800149 8006хх, домакинска стълба
2+1; 3+1; 4+1; 5+1; 6+1; 7+1; Н – 0,60 m; 0,82 m;
1,02 m; 1,24 m; 1,45 m; 1,67 m, MAX Kg Al 150, Fe
125, 8 графични символа за безопасна употреба,
произход: Турция, представляващи сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.

БРОЙ 90
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
10472

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 4207
от 24 октомври 2012 г.
Със Заповед № 1141 от 28.03.2012 г. на кмета
на община Варна (ДВ, бр. 29 от 2012 г.) е отчуждена част от поземлен имот с идентификатор
№ 10135.1030.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-32 от 26.04.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 106 кв.м, намиращ се на ул.
Български орел 22, която част попада в реализацията на „II етап на южно обслужващо платно на
бул. Левски в участъка от бул. Сливница до бул. В.
Варненчик“ и предвид това, че в частта, която е
отчуждена, попадат и сгради, за които е определено
парично обезщетение и същото е приведено с пл.
нареждане от 3.10.2012 г. по сметка на правоимащия Веселин Георгиев Трифонов, на основание
чл. 62, ал. 2 АПК (очевидна фактическа грешка,
допусната в административния акт) нареждам:
Допълвам своя Заповед № 1141 от 28.03.2012 г.,
издадена на основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС, като след текста:
„част от поземлен имот с идентификатор
№ 10135.1030.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-32 от 26.04.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 106 кв.м“, да се добави:
„и сгради с идентификатори 10135.1030.189.1 и
10135.1030.189.2“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 1141 от 28.03.2012 г.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
К. Йорданов
10162
ЗАПОВЕД № 4209
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със Заповед № Г-74
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от 13.09.2001 г. на кмета на община Варна, и
публикувано обявление в два централни вестника – „24 часа“, „Труд“, и в-к „Черно море“
нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.4508.146 по КК на район
„В. Варненчик“ – Варна, представляваща земя с
площ 240 кв. м, от цялото с площ 600 кв. м от:
Николай Александров Николаев с постоянен
адрес Варна, ул. Дж. Баучер 4, вх. А, ет. 4, ап. 11,
съгласно нотариален акт за собственост № 129,
том XXXVII, дело № 8885/2005 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила паркоустройствен и регулационен план,
одобрен със Заповед № Г-74 от 13.09.2001 г. на кмета на община Варна, предвиждащ изграждането
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, и поради необходимост,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
и скица-проект № 21973/2011 г. на СГКК – Варна.
Като обезщетение за описания имот нареждам Николай Александров Николаев да получи
сумата 40 300 лв., представляваща пазарната цена
на тази част от имота в съответствие с оценката
на оценител на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.

10163

Кмет:
К. Йорданов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 382
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, а л. 1 ЗУ Т, Решение № КЗЗ- 07 от
15.12.2011 г., т. 5, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
По т в ъ р ж д а в а З а п о в е д № РД-2 2 -52 8 о т
27.03.2012 г. и одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.668,
местност Козлуджа, в землището на гр. Велико
Търново за промяна предназначението на имота. За поземлен имот № 10447.16.668, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново, се
определя предназначение „За производственоскладови дейности“ (изграждане на „Складова
база за водомери и топломери, В и К части,
лаборатория за проверка на водомери и търговска част – магазин“) при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – до 12 м;
плътност на застрояване (Пазстр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.

С Т Р. 8 0

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

10353

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 383
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 04 от
5.07.2012 г., т. 2, на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 46532.59.9, по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Мечи дол, в землището на с. Малки
чифлик, за промяна предназначението на имота.
За поземлен имот № 46532.59.9, местност Мечи
дол в землището на с. Малки чифлик, община
Велико Търново, се определя предназначение
„За жилищни нужди“ и се предвижда жилищна
сграда при следните устройствени показатели:
височина на сградата – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

10354

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 384
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 5.07.2012 г., т. 1,
на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 46532.59.63, по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Мечи дол в землището на с. Малки
чифлик, за промяна предназначението на имота.
За поземлен имот № 46532.59.63, местност Мечи
дол, в землището на с. Малки чифлик, община
Велико Търново, се определя предназначение
„За жилищни нужди“ и се предвижда жилищна
сграда при следните устройствени показатели:
височина на сградата – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).

ВЕСТНИК
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Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков

10355

РЕШЕНИЕ № 385
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 04 от
5.07.2012 г., т. 3, на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 46532.64.20 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Под селото, в землището на с. Малки
чифлик, за промяна предназначението на имота.
За поземлен имот № 46532.64.20, местност Под
селото, в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново, се определя предназначение
„За жилищни нужди“ и се предвижда жилищна
сграда при следните устройствени показатели:
височина на сградата – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков

10356

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 142
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 107011 с начин на трайно
ползване „нива“ в местността Беглишки харман
по КВС на землище с. Буйновци и определяне
на ново конкретно предназначение – „За ниско
свободно жилищно застрояване“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

10405

Председател:
В. Гуцов
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ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 104
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каолиново, реши:
Одобрява проекта на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на обект
„Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ
и реконструкция на съществуваща водопроводна
мрежа на с. Тодор Икономово“, община Каолиново, област Шумен, със следните подобекти:
1. „Захранващ водопровод до ПСОВ“ в следния
териториален обхват: трасе за захранващ водопровод, преминаващо през поземлени имоти, както
следва: 000155 – селскостопански горски път,
000262 – за друг вид водно течение, и 000289 – за
селскостопански горски път, в землището на
с. Тодор Икономово, община Каолиново, област
Шумен;
2. „Път до пречиствателна станция“ в следния териториален обхват: път до пречиствателна
станция, преминаващ през поземлени имоти,
както следва: 000143 и 000251 – за пасище; 000252,
000571 и 000572 – за друг вид нива; 000286 – за
селскостопански горски ведомствен път, в землището на с. Тодор Икономово, община Каолиново,
област Шумен;
3. „Изграждане на дъждовна канализационна
мрежа на с. Тодор Икономово“, община Каолиново,
област Шумен, в следния териториален обхват:
трасе на дъждовна канализация, преминаващо през
поземлени имоти, както следва: 000130 – пасище,
000139 – водоем, и 000155 – за селскостопански и
горски път, в землището на с. Тодор Икономово,
община Каолиново, област Шумен;
4. „Отвеждащ канал“ в следния териториален обхват: трасе на отвеждащ канал, преминаващо през поземлени имоти, както следва:
000242 – друг вид дървопроизводителна гора,
000259 – пасище, 000262 – друг вид водно течение, 000291 – депо битови отпадъци, 000400 – за
местен път, 000402 – селскостопански горски
път, и 000403 – за селскостопански горски път,
в землището на с. Тодор Икономово, община
Каолиново, област Шумен.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Каолиново, пред
Административния съд – Шумен.
Председател:
З. Назиф
10254

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 550
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 инфраструкту ра (електропровод и
водопровод) за захранване на УПИ 048044 – овцеферма, в местност Божко понар, землището
на с. Соколица, община Карлово, преминаващ
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през поземлени имоти № 000286, 000287 – полски
пътища на Община Карлово – публична общинска собственост, при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
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.

10185

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 555
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 „Трасе на присъединителен кабел 20 kV“ във връзка със захранването
на „УПИ 413010 – цех за бутилиране на минерална
и изворна вода“, местност Пресвета, землище
гр. Клисура, преминаващ през поземлени имоти
както следва: поземлен имот (ПИ) № 000411 – полски път – публична общинска собственост, поземлен имот (ПИ) № 416025 – изост авени орни
земи – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от
общината, местност Пресвета, в землището на
гр. Клисура, при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
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.

10186

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1014
от 1 ноември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59 от
Административнопроцесуалния кодекс във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 2,
ал. 8 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата и детските градини и Решение № 244
от протокол № 14 от 12.10.2012 г. от заседание
на Общинския съвет – гр. Кърджали, нареждам:
1. Откривам Полудневна детска градина към
ОУ „Иван Вазов“ – с. Ненково, община Кърджали,
със списъчен състав 7 деца считано от 2.11.2012 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно разпоредбите на Кодекса
на труда.
3. Учебно-възпитателният процес с децата
да се осъществява в сградата на ОУ „Иван
Вазов“ – с. Ненково, община Кърджали, под
административното ръководство на директора
на училището.

10319

Кмет:
Х. Азис
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 301
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Външни водопровод и канализация за имот
с идентификатор 51500.82.14 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод, минава по полски пътища с идентификатор по кадастралната карта 51500.76.10 и
51500.80.42, собственост на Община Несебър, и
достига до имот с идентификатор по кадастралната карта 51500.82.14 – собственост на възложителя. Трасето на канализацията минава по
полски път с идентификатор по кадастралната
карта 51500.80.42 и достига до съществуваща
канализация в полски път с идентификатор
51500.77.38 – собственост на Община Несебър.
Дължината на водопровода е 370 м, а на канализацията е 287 м. Определен е сервитут по 3 м
от двете страни на трасетата. Имоти, засегнати
от сервитута на водопровода и канализацията,
са: 51500.79.17, 51500.79.16, 51500.81.1, 51500.81.2,
5150 0.81.3, 5150 0.81.4, 5150 0.81.5, 5150 0.81.6,
51500.80.42, 51500.82.24, 51500.82.23, 51500.82.22,
51500.82.21, 51500.82.20, 51500.82.19, 51500.82.18,
51500.82.17, 51500.82.16, 51500.82.15 и 51500.77.38 по
КК на гр. Несебър, местност Кокалу, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери,
неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
10184

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 268
от 25 октомври 2012 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и Решение № 2012-06-01
от 26.09.2012 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Ел.
захранване на вятърна електрическа централа
в ПИ № 033.009 по КВС на с. Горни Вадин“ с
трасе на подземно кабелно ел. захранване през
имоти № 000.018, № 032.005 и № 000.250 по КВС
за землището на с. Горни Вадин с дължина на
трасето 200 м.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Враца, чрез Община
Оряхово.
Председател:
И. Вагенщайн
10358

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 283
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод и външно ел. захранване до
имоти с идентификатор 56126.292.4, м. Белия път,
землище гр. Петрич. Трасетата и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП за външен
водопровод, както следва: имот № 56126.304.20,
към ПУП – ПП за външно ел. захранване, както следва: 56126.304.20, 56126.310.51, 56126.413.20,
56126.413.21, 56126.413.22.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев
10378

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 296
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка
с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и
3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: поземлен имот с идентификатор
56722.667.996, с площ 8337 кв. м – урбанизирана
територия, с начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, а по план за регулация на гр. Плевен – УПИ XІ – 667.996, кв. 2а,
отреден за общественообслужващи дейности и
трафопост, намиращ се в Плевен, ж.к. Дружба, ул.
Александър Малинов 51, при граници на имота по
регулация: север – УПИ XXІІ-667,965, изток – ул.
Ал. Малинов, ок 42 – ок 43; юг – ул. Трите бора,
ок 83а – ок 84а, запад – УПИ XXV-667.997, гра
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ници на имота по кадастрална карта: 56722.667.874,
56722.667.965, 56722.667.997, 56722.667.737, по реда
на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 400 000 лв. без ДДС и стъпка
на наддаване 20 000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37387 от 10.02.2012 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 93 от 13.02.2012 г.,
том 4, рег. № 1893.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 40 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
17-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 22-рия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
1.6. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател:
Д. Ангелов
10320
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 12ОА2563
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, Решение № 58, взето с протокол № 3
от 16.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, за приемане на годишната програма на
Община Пловдив за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост, като взех предвид влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед
№ ОА-189 от 24.02.1999 г. по плана на ж.к. Кишинев – Пловдив, с оглед реализиране на обект,
публична общинска собственост – разширение
на ул. Царевец, като взех предвид, че част от
поземлен имот с идентификатор 56784.511.1068 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1848 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, стар идентификатор – няма, номер по
предходен план: 507.1068, кв. 16, с площ на целия
имот – 1287 кв. м, адрес Пловдив, ул. Царевец,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски
обект, комплекс при граници по кадастралната
карта на целия имот: 56784.511.1083, 56784.511.9527,
56784.511.1176, 56784.511.9530, 56784.511.1053,
56784.511.9528, която част с площ 492 кв. м съгласно действащия регулационен план на ж.к.
Кишинев от кв. 16 попада в уличната регулация
на ул. Царевец, а за останалата част от ПИ 1068
е отреден УПИ ХХІV-1068 при граници на частта,
попадаща в улична регулация: от север – ПИ
1053 в улична регулация; от изток – ул. Царевец,
от запад – частта от ПИ 1068, включен в УПИ
ХХІV-1068, като взех предвид, че за сградите
и частите от сградите, попадащи в уличната
регулация, а именно сграда с идентификатор
№ 56784.1068.1 с площ 286 кв. м, предназначение:
сграда за търговия; сграда с 56784.511.1068.2 с
площ 21 кв. м, предназначение: складова база;
сграда с идентификатор 56784.511.1068.3 с площ
9 кв. м, предназначение: складова база; сграда
с идентификатор 56784.511.1068.4 с площ 9 кв. м,
предназначение: складова база, сграда с идентификатор 56784.511.1068.5 с площ 18 кв. м, предназначение: складова база, за които собствениците
представиха следните документи: разрешение
за поставяне № 2 от 11.02.1999 г. на павилион
18 кв. м и Удостоверение № 49 от 16.06.2008 г за
въвеждане в експлоатация на строеж, „Заведение
за бързо хранене (бира-скара)“ със ЗП 18 кв. м
(временно преместваемо съоръжение), издадени от Община Пловдив – район „Западен“, и
разрешение за поставяне № 3 от 11.02.1999 г. на
павилион от 18 кв. м – кафе-аперитив, и Удостоверение № 48 от 16.06.2008 г. за въвеждане в
експлоатация на строеж, кафе-аперитив със ЗП
18 кв. м (временно преместваемо съоръжение),
издадено от Община Пловдив – район „Западен“; като взех предвид, че описаните обекти
са разрешени като временни преместваеми
съоръжения до започване на мероприятието,
предвидено по ПУП – разширение на ул. Царевец, и че за същите не се дължи обезщетение;
като взех предвид, че за останалите обекти не
се представиха необходимите строителни книжа
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и документи, удостоверяващи законността, и че
същите не подлежат на оценяване и не се дължи
обезщетение; като, взех предвид, че съгласно
нотариален акт № 75, том 21, дело № 21450/97 г.
на Пловдивския районен съд, и удостоверение
за наследници, издадено от район „Западен“,
№ И-713/223 от 21.09.2012 г. за собственици се
легитимират: Георги Йовков Силенчев, постоянен
адрес Пловдив, ул. Ружа 5 – за 1/5 ид.ч.; Гина
Йовкова Динева, постоянен адрес Пловдив, ул.
Царевец 8 – за 1/5 ид.ч., наследници на Величка
Йовчева Ковачева – общо 1/5 ид.ч., а именно:
Кина Стоянова Тахчиева, постоянен адрес Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 25 – за 1/10 ид.ч.;
Пантелей Стоянов Ковачев, постоянен адрес
Пловдив, ул. Царевец 8 – за 1/10 ид.ч.; Райна
Йовкова Вълчева, постоянен адрес Пловдив, ул.
Царевец 8 – за 1/5 ид.ч.; Васил Стоев Спиров,
постоянен адрес Пловдив, ул. Ружа 5 – за 1/10
ид.ч.; Йовко Василев Спиров, постоянен адрес
Пловдив, ул. Ружа 5 – за 1/10 ид.ч.; като взех
предвид удостоверение за данъчна оценка от
12.06.2012 г., като взех предвид пазарна оценка,
изготвена от независим оценител за имота, опи
сан по-горе, в размер 24 200 лв., която оценка
е съобразена с разпоредбите на чл. 22 ЗОС,
като взех предвид обявление, публикувано на
12.09.2012 г. във вестниците „Марица“, „Капитал
Daily“ и „24 часа“, нареждам:
1. Отчуж давам част от поземлен имот с
идентификатор 56784.511.1068 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план:
507.1068, кв. 16, с площ на целия имот – 1287 кв. м,
адрес Пловдив, ул. Царевец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за търговски обект, комплекс,
при граници по кадастралната карта на целия
имот: 56784.511.1083, 56784.511.9527, 56784.511.1176,
56784.511.9530, 56784.511.1053, 56784.511.9528, която
част с площ 492 кв. м съгласно действащия регулационен план на ж.к. Кишинев, кв. 16, одобрен
със Заповед № ОА-189 от 24.02.1999 г. по плана
на ж.к. Кишинев, Пловдив, попада в уличната
регулация на ул. Царевец, а за останалата част от
ПИ 1068 е отреден УПИ ХХІV-1068 при граници
на частта, попадаща в улична регулация: от север – ПИ 1053 в улична регулация; от изток – ул.
Царевец, от запад – частта от ПИ 1068, включен
в УПИ ХХІV-1068, в която улична регулация
попадат сгради и части от сгради, а именно:
сграда с идентификатор № 56784.1068.1 с площ
286 кв. м, предназначение: сграда за търговия;
сграда с идентификатор № 56784.511.1068.2 с
площ 21 кв. м, предназначение: складова база,
сграда 56784.511.1068.3 с площ 9 кв. м, предназначение: складова база, сграда с идентификатор
56784.511.1068.4 с площ 9 кв. м, предназначение: ск ладова база, сграда с идентификатор
56784.511.1068.5 с площ 18 кв. м, предназначение:
складова база, за които сгради собствениците
представиха следните документи: разрешение
за поставяне № 2 от 11.02.1999 г. на павилион от
18 кв. м и удостоверение № 49 от 16.06.2008 г. за
въвеждане в експлоатация на строеж „Заведение
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за бързо хранене (бира-скара)“ със ЗП 18 кв. м
(временно преместваемо съоръжение), издадени от
Община Пловдив – район „Западен“, и разрешение
за поставяне № 3 от 11.02.1999 г. на павилион от
18 кв. м – кафе-аперитив, и Удостоверение № 48
от 16.06.2008 г. за въвеждане в експлоатация на
строеж кафе-аперитив със ЗП 18 кв. м (временно
преместваемо съоръжение), издадено от Община
Пловдив – район „Западен“, от които е видно, че
описаните обекти са разрешени като временни
преместваеми съоръжения до започване на мероприятието, предвидено по ПУП – разширение
на ул. Царевец, поради което за същите не се
дължи обезщетение, а за останалите сгради не
се представиха необходимите строителни книжа
и документи, удостоверяващи законността им,
поради което същите не подлежат на оценяване
и за тях не се дължи обезщетение, и съгласно
нотариален акт № 75, том 21, дело № 21450/97 г.
на Пловдивския районен съд, и удостоверение
за наследници, издадено от район „Западен“,
№ И-713/223 от 21.09.2012 г., за собственици се
легитимират: Георги Йовков Силенчев, постоянен
адрес Пловдив, ул. Ружа 5 – за 1/5 ид.ч.; Гина
Йовкова Динева, постоянен адрес Пловдив, ул.
Царевец 8 – за 1/5 ид.ч., наследници на Величка
Йовчева Ковачева – общо 1/5 ид.ч., а именно:
Кина Стоянова Тахчиева, адрес Пловдив, бул.
Княгиня Мария-Луиза 25 – за 1/10 ид.ч., Пантелей Стоянов Ковачев, постоянен адрес Пловдив,
ул. Царевец 8 – за 1/10 ид.ч.; Райна Йовкова
Вълчева, постоянен адрес Пловдив, ул. Царевец
8 – за 1/5 ид.ч., Васил Стоев Спиров, постоянен
адрес Пловдив, ул. Ружа 5 – за 1/10 ид.ч.; Йовко
Василев Спиров, постоянен адрес Пловдив, ул.
Ружа 5 – за 1/10 ид.ч., удостоверение за данъчна
оценка от 12.06.2012 г., за който отчуждаващ се
имот е изготвена пазарна оценка от независим
оценител от 19.07.2012 г. на стойност 24 200 лв.,
която оценка е съобразена с разпоредбите на
чл. 22 ЗОС.
2. Определям парично обезщетение за отчуждаващия се поземлен имот, подробно описан в
т. 1 на заповедта, в размер 24 200 лв., определено
съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС и разпределящо се между съсобствениците в съответствие
с притежаваните квоти, както следва:
Георги Йовчев Селенчев – за притежаваните
1/5 ид. ч. – в размер 4840 лв.;
Гина Йовкова Динева – за притежаваните
1/5 ид. ч. – в размер 4840 лв.;
Кина Стоянова Тахчиева – за притежаваните
1/10 ид. ч. – в размер 2420 лв.;
Пантелей Стоянов Ковачев – за притежаваните
1/10 ид. ч. – в размер 2420 лв.;
Райна Йовкова Вълчева – за притежаваните
1/5 ид. ч. – в размер 4840 лв.;
Васил Стоев Спиров – за притежаваните
1/10 ид. ч. – в размер 2420 лв.;
Йовко Василев Спиров – за притежаваните
1/10 ид. ч. – в размер 2420 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща
след 28.11.2012 г. след влизане в сила на заповедта
или съдебно решение и след представяне на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив,
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към Агенцията по вписванията за наличие или
липса на вещни тежести, както оригинали или
заверени копия от Службата по вписванията на
документи за собственост в администрацията на
Община Пловдив или след служебното снабдяване със същите.
5. На основание чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
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За кмет:
Р. Петков

ЗАПОВЕД № 12ОА2564
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС, Решение № 58, взето с протокол № 3 от
16.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
за приемане на годишната програма на Община
Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като взех предвид
влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 782
от 13.10.1981 г. по плана на ж.к. Кишинев – Пловдив, с оглед реализиране на обект публична
общ инска собст веност – разши рение на ул.
Царевец, като взех предвид, че поземлен имот
с идентификатор 56784.511.1052 по кадастрална
карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план:
507.1052, с площ – 994 кв.м, адрес Пловдив, ул.
Царевец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
търговски обект, комплекс, ведно със сграда с
идентификатор 56784.511.1052.1, с площ 40 кв.м,
предназначение: сграда за търговия; ведно със
сграда с идентификатор 56784.511.1052.2 с площ
60 кв.м, предназначение: сграда за търговия; ведно със сграда с идентификатор 56784.511.1052.3 с
площ 41 кв.м, предназначение: сграда за търговия;
ведно със сграда с идентификатор 56784.511.1052.4 с
площ 20 кв.м, предназначение сграда за търговия,
при граници по кадастрална карта: 56784.511.9520,
56784.511.9530, 56784.511.1081; като взех предвид,
че за сграда с идентификатор 56784.511.1052.3 и
56784.511.1052.4 са представени: скица с виза № 236
от 15.07.1998 г. от район „Западен“, строително
разрешение № 58 от 29.09.1998 г., издадено от район
„Западен“, за строеж на магазин за промишлени
стоки и гараж № 3 – обект „В“ на основание чл. 151
ППЗТСУ във връзка с чл. 19 и чл. 148, ал. 1, т. 4
ППЗТСУ, одобрен проект – част архитектура от
28.09.1998 г., като площта на обектите е 40,19 кв.м
и 19,65 кв.м, и разрешение за ползване № Д-551
от 29.07.1999 г., издадено от РДНСК – Пловдив,
като взех предвид, че за сграда с идентификатор
56784.511.1052.2 са представени следните документи: скица с виза № 249 от 29.06.1998 г. от
район „Западен“, строително разрешение № 57 от
29.09.1998 г. – за кафе-аперитив обект „Б“ и гараж
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№ 2 – на основание чл. 151 ППЗТСУ във връзка
с чл. 19 и чл. 148, ал. 1, т. 4 ППЗТСУ, издадено
от район „Западен“, одобрени проекти – част
архитектура от 28.09.1998 г. за кафе-аперитив с
площ от 38,44 кв.м. и за гараж с площ 19,65 кв.м,
или общи 58,09 кв.м, и разрешение за ползване
№ Д-549 от 29.07.1999 г. от РДНСК – Пловдив,
като взех предвид, че за сграда с идентификатор
56784.511.1052.1 са представени следните документи: строително разрешение № 56 от 29.09.1998 г. от
район „Западен“ за строеж на магазин за хранителни и за промишлени стоки и гараж № 1 – обект
„А“, на основание чл. 151 ППЗТСУ във връзка
с чл. 19 и чл. 148, ал. 1, т. 4 ППЗТСУ, одобрен
проект – част архитектура, от 28.09.1998 г. с обща
площ 38,44 кв.м, протокол образец 16 за приемане
на строежа, санитарно разрешение за приемане
и разрешение ползването на строежа № 498 от
27.08.1999 г. на ХЕИ – Пловдив, като взех предвид,
че за сгради с идентификатори № 56784.511.1052.5,
56784.511.1052.6 и 56784.511.1052.7 не са представени
необходимите строителни книжа и документи,
доказващи законността им, поради което не са
предмет на оценка и обезщетение, който имот с
площ 994 кв.м съгласно действащия регулационен
план на ж.к. Кишинев от кв. 16 попада в уличната регулация на ул. Царевец, при граници: от
изток – улица Царевец, от запад УПИ V – Младежки комплекс, от юг – улица Равнища; като взех
предвид, че имотът, описан в нот.акт № 110, том
12, дело 67891/95 г. при Пловдивския районен съд
е с № ПИ 1052, кв. 16 по плана на гр. Пловдив,
кв. Хр. Смирненски – Кишинев, при граници:
от север – улици, от изток – бул. Царевец, от
юг – улица, от запад – студ. общежитие, е с площ
935 кв.м – незастроен, и е собственост на Лефтер
Ангелов Колев, Бистра Ангелова Колева и Ангел
Ралинов Колев, и като взех предвид удостоверение
за наследници № 768 от 10.08.2000 г. и № 000060
от 12.01.2010 г., издадени от район „Западен“, че
за собственици се легитимират: Бистра Ангелова
Колева с постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна
19, ет. 4, ап. 79 – за 1/2 ид.ч. от имота; Йорданка
Иванова Колева с постоянен адрес Пловдив, ул.
Хвойна 7 – за 1/6 ид.ч. от имота; Иван Лефтеров
Колев с постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна
7 – за 1/6 ид.ч. от имота; Ангелина Лефтерова
Дочева с адрес с. Оризаре, ул. Стадиона 4, Община „Родопи“, област Пловдив – за 1/6 ид.ч., като
взех предвид удостоверение за данъчна оценка от
22.08.2012 г.; като взех предвид пазарна оценка,
изготвена от независим оценител от 3.08.2012 г.
за имота, описан по-горе, в размер 81 100 лв.,
която оценка е съобразена с разпоредбите на
чл. 22 ЗОС, като взех предвид обявление, публикувано на 12.09.2012 г. във вестниците „Марица“,
„Капитал Daily“ и „24 часа“, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор 56784.511.1052 по кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план:
507.1052, с площ – 994 кв.м, адрес гр. Пловдив,
ул. Царевец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за търговски обект, комплекс, ведно със сграда
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с идентификатор 56784.511.1052.1 с площ 40 кв.м,
предназначение: сграда за търговия; ведно със
сграда с идентификатор 56784.511.1052.2 с площ
60 кв.м, предназначение: сграда за търговия, ведно със сграда с идентификатор 56784.511.1052.3 с
площ 41 кв.м, предназначение: сграда за търговия,
ведно със сграда с идентификатор 56784.511.1052.4 с
площ 20 кв.м, предназначение сграда за търговия,
при граници по кадастрална карта: 56784.511.9520,
56784.511.9530, 56784.511.1081, като за сграда с
идентификатор 56784.511.1052.3 и 56784.511.1052.4
са представени следните документи: скица с
виза № 236 от 15.07.1998 г. от район „Западен“,
строително разрешение № 58 от 29.09.1998 г. за
магазин за промишлени стоки и гараж № 3 – обект
„В“, на основание чл. 151 ППЗТСУ във връзка
с чл. 19 и чл. 148, ал. 1, т. 4 ППЗТСУ, одобрен
проект част архитектура от 28.09.1998 г. с площ
на обектите 40,19 кв.м и 19,65 кв.м, разрешение
за ползване № Д-551 от 29.07.1999 г., издадено от
РДНСК – Пловдив, като за сграда с идентификатор 56784.511.1052.2 са представени следните
документи: скица с виза № 249 от 29.06.1998 г.
от р-н „Западен“, строително разрешение № 57
от 29.09.1998 г. – за кафе-аперитив – обект „Б“ и
гараж № 2, на основание чл. 151 ППЗТСУ във
връзка с чл. 19 и чл. 148, ал. 1, т. 4 ППЗТСУ
от район „Западен“, одобрени проекти – част
архитектура, на 28.09. 1998 г. за кафе-аперитив с
площ 38,44 кв.м и за гараж с площ от 19,65 кв.м,
или общо 58,09 кв.м, и разрешение за ползване
№ Д-549 от 29.07.1999 г. от РДНСК – Пловдив,
като за сграда с идентификатор 56784.511.1052.1
са представени следните документи: строително
разрешение № 56 от 29.09.1998 г. за строеж на
магазин за хранителни и за промишлени стоки
и гараж № 1 – обект „А“, на основание чл. 151
ППЗТСУ във връзка с чл. 19 и чл. 148, ал. 1, т. 4
ППЗТСУ, одобрен проект – част архитектура, от
28.09.1998 г. с обща площ 38,44 кв.м, протокол
образец 16 за приемане на строежа, санитарно разрешение за приемане и разрешение ползването на
строежа № 498 от 27.08.1999 г. на ХЕИ – Пловдив,
а за сгради с идентификатори № 56784.511.1052.5,
56784.511.1052.6, 56784.511.1052.7 не са представени
необходимите строителни книжа и документи,
удостоверяващи законността им, поради което не
са предмет на оценка и обезщетение, който имот
с площ 994 кв.м съгласно действащия регулационен план на ж.к. Кишинев от кв. 16 попада в
уличната регулация на ул. Царевец, при граници
на отчуждавания имот: от изток – улица Царевец, от запад – УПИ V – Младежки комплекс, от
юг – улица Равнища, който имот е описан в нот.
акт № 110, том 12, дело 6789/95 г. при Пловдивския
районен съд, е с № ПИ 1052 кв. 16 по плана на
гр. Пловдив, кв. Хр. Смирненски – Кишинев, при
граници: от север – улици, от изток – бул. Царевец, от юг – улица, от запад – студ. общежитие,
е с площ 935 кв.м – незастроен, със собственици
Лефтер Ангелов Колев, Бистра Ангелова Колева
и Ангел Ралинов Колев и съгласно удостоверение
за наследници № 768 от 10.08.2000 г. и № 000060
от 12.01.2010 г., издадени от район „Западен“, за
отчуждаващия се имот за собственици се легитимират: Бистра Ангелова Колева с постоянен
адрес Пловдив, ул. Хвойна 19, ет. 4, ап. 79 – за
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1/2 ид.ч.; Йорданка Иванова Колева с постоянен
адрес Пловдив, ул. Хвойна 7 – за 1/6 ид.ч.; Иван
Лефтеров Колев с постоянен адрес Пловдив, ул.
Хвойна 7 – за 1/6 ид.ч., и Ангелина Лефтерова
Дочева с адрес с. Оризаре, ул. Стадиона 4, Община
„Родопи“, област Пловдив, за 1/6 ид.ч., данъчна
оценка от 22.08.2012 г. и за който отчуждаващ
се имот е изготвена пазарна оценка на стойност
81 100 лв. от независим оценител от 03.08.2012 г.,
която оценка е съобразена с разпоредбите на
чл. 22 ЗОС.
2. Определям парично обезщетение за отчуждаващия се поземлен имот, подробно описан в
т. 1, в размер 81 100 лв., разпределящо се между
съсобствениците в съответствие с притежаваните
квоти, както следва:
Бистра Ангелова Колева – за притежаваните
1/2 ид. ч. – в размер 40 550 лв.;
Йорданка Иванова Колева – за притежаваните
1/6 ид. ч. – в размер 13 516,66 лв.;
Ангелина Лефтерова Дочева – за притежаваните 1/6 ид. ч. – в размер на 13 516,67 лв.;
Иван Лефтеров Колев – за притежаваните 1/6
ид. ч. – в размер на 13 516,67 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща
след 28.11.2012 г. след влизане в сила на заповедта
или съдебно решение и след представяне на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив,
към Агенцията по вписванията за наличие или
липса на вещни тежести, както оригинали или
заверени копия от Службата по вписванията на
документи за собственост в администрацията на
Община Пловдив или след служебното снабдяване със същите.
5. На основание чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
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За кмет:
Р. Петков

ЗАПОВЕД № 12ОА2565
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, Решение № 58, взето с протокол № 3
от 16.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, за приемане на годишната програма на
Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като взех
предвид влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № ОА-562 от 11.04.2002 г. по плана на ж.к.
Кишинев – Пловдив, с оглед реализиране на
обект – публична общинска собственост – разширение на ул. Царевец; като взех предвид, че част
от поземлен имот с идентификатор 56784.511.1053
по кадастрална карта и кадастрални регистри на
гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
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3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
стар идентификатор – няма, номер по предходен
план: 507.1053, целия с площ – 2294 кв. м, адрес
Пловдив, ул. Царевец, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, ведно със
сграда с идентификатор 56784.511.1053.1 с площ
24 кв. м, предназначение: складова база, склад;
ведно със сграда с идентификатор 56784.511.1053.2
с площ 39 кв. м, предназначение: друг вид сграда
за обитаване; при граници по кадастрална карта: 56784.511.9520, 56784.511.9528, 56784.511.1068;
56784.511.9530, която част с площ 900 кв. м съгласно действащия регулационен план на ж.к.
Кишинев от кв. 16 попада в уличната регулация
на ул. Царевец, а за останалата част от имота са
отредени УПИ ХХІІІ-1053 и УПИ ХХVІІІ-1053,
при граници на частта от имота, попадаща в
улична регулация: от изток – улица Царевец, от
запад – УПИ ХХІІІ-1053 и УПИ ХХVІІІ-1053, от
юг – ПИ 1068; като взех предвид, че за сграда с
идентификатор 56784.511.1053.1 и сграда с идентификатор 56784.511.1053.2, попадащи в уличната регулация, не са представени необходимите
строителни книжа и документи, удостоверяващи
законността, поради което не са предмет на оценка
и обезщетение; като взех предвид нот. акт № 46,
том 13, дело 7184/1995 г. при Пловдивския районен
съд и нот. акт № 177, том 39, дело 10050/1997 г.
за дарение на Пловдивския районен съд, удостоверение за наследници № 000060/12.01.2010 г.,
издадено от район „Западен“, за собственици се
легитимират: Бистра Ангелова Колева с постоянен
адрес Пловдив, ул. Хвойна 19, ет. 4, ап. 79 – за
1/2 ид. ч. от имота; Йорданка Иванова Колева с
постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна 7 – за 1/6
ид. ч. от имота; Иван Лефтеров Колев с постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна 7 – за 1/12 ид. ч.
от имота; Ангелина Лефтерова Дочева с адрес
с. Оризаре, ул. Стадиона 4, Община „Родопи“,
област Пловдив, за 1/6 ид. ч. от имота, като взех
предвид удостоверение за данъчна оценка от
16.08.2012 г., като взех предвид пазарна оценка,
изготвена от независим оценител от 19.07.2012 г.
за частта от имота, попадаща в улица, в размер
44 200 лв., която оценка е съобразена с разпоредбите на чл. 22 ЗОС, като взех предвид обявление,
публикувано на 12.09.2012 г. във вестниците „Марица“, „Капитал Daily“ и „24 часа“, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 56784.511.1053 по кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 507.1053,
целия с площ – 2294 кв. м, адрес Пловдив, ул.
Царевец, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, ведно със сграда с идентификатор 56784.511.1053.1 с площ 24 кв. м, предназначение: складова база, склад; ведно със сграда с
идентификатор 56784.511.1053.2 с площ 39 кв. м,
предназначение: друг вид сграда за обитаване;
при граници по кадастрална карта 56784.511.9520,
56784.511.9528, 56784.511.1068; 56784.511.9530, която
част с площ 900 кв. м съгласно действащия ре-
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гулационен план на ж.к. Кишинев, одобрен със
Заповед № 562 от 11.04.2002 г., от кв. 16 попада в
уличната регулация на ул. Царевец, а за останалата
част от имота са отредени УПИ ХХІІІ-1053 и УПИ
ХХVІІІ-1053, при граници на частта, попадаща
в улична регулация: от изток – улица Царевец,
от запад – УПИ ХХІІІ-1053 и УПИ ХХVІІІ-1053,
от юг – ПИ 1068; като за сграда с идентификатор 56784.511.1053.1 и сграда с идентификатор
56784.511.1053.2 не са представени необходимите
строителни книжа и документи, удостоверяващи законността, поради което не са предмет на
оценка и обезщетение; като с нот. акт № 46, том
13, дело 7184/1995 г. при Пловдивския районен
съд и нот. акт № 177, том 39, дело 10050/1997 г.
за дарение на Пловдивския районен съд, удостоверение за наследници № 000060 от 12.01.2010 г.,
издадено от район „Западен“, за собственици се
легитимират: Бистра Ангелова Колева с постоянен
адрес Пловдив, ул. Хвойна 19, ет. 4, ап. 79 – за
1/2 ид. ч. от имота; Йорданка Иванова Колева с
постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна 7 – за 1/6
ид. ч. от имота; Иван Лефтеров Колев с постоянен адрес ул. Хвойна 7, Пловдив – за 1/6 ид. ч.
от имота; Ангелина Лефтерова Дочева с адрес
с. Оризаре, ул. Стадиона 4, Община „Родопи“,
област Пловдив, за 1/6 ид. ч. от имота, предвид
удостоверение за данъчна оценка от 16.08.2012 г.
и пазарна оценка, изготвена от независим оценител от 19.07.2012 г., за отчуждаващата се част
от имота на стойност 44 200 лв., която оценка е
съобразена с разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
2. Определям парично обезщетение за отчуждаващата се част от поземлен имот, подробно
описан в т. 1, в размер 44 200 лв., разпределящо
се между съсобствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Бистра Ангелова Колева – за притежаваните
1/2 ид. ч. – в размер 22 100 лв.;
Йорданка Иванова Колева – за притежаваните
1/6 ид. ч. – в размер 7366,67 лв.;
Ангелина Лефтерова Дочева – за притежаваните 1/6 ид. ч. – в размер 7366,67 лв.;
Иван Лефтеров Колев – за притежаваните 1/6
ид. ч. – в размер 7366,66 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща
след 28.11.2012 г. след влизане в сила на заповедта
или съдебно решение и след представяне на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив,
към Агенцията по вписванията за наличие или
липса на вещни тежести, както оригинали или
заверени копия от Службата по вписванията на
документи за собственост в администрацията на
община Пловдив или след служебното снабдяване
със същите.
5. На основание чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № 12ОА2566
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, Решение № 58, взето с протокол № 3
от 16.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, за приемане на годишната програма на
Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като взех
предвид влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № ОА-117 от 29.01.2001 г. по плана на ж.к.
Кишинев – Пловдив, с оглед реализиране на
обект – публична общинска собственост – разширение на ул. Царевец, като взех предвид, че
поземлен имот с идентификатор 56784.511.1078 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
стар идентификатор – няма, номер по предходен
план: 507.1078, с площ на имота по кадастралната
карта 579 кв. м, а по нот. акт – 581 кв. м, с адрес
Пловдив, ул. Царевец, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при граници по кадастрална карта: 56784.511.1176, който
имот съгласно действащия регулационен план
на кв. ж.к. Кишинев, кв. 16, нов, представлява
ПИ № 1078 с площ 579 кв. м и изцяло попада в
уличната регулация на Царевец, при граници: от
юг, изток и север – ул. Царевец, и от запад – УПИ
ХV – комплексно застрояване, като взех предвид,
че съгласно долуизброените нотариални актове
имотът е описан, както следва: ПИ № 1078 по
кадастрален план от 1981 г. по плана на комплекс
Кишинев – Пловдив, кв. 16, с площ на целия имот
581 кв. м, с граници: от изток – ул. Царевец, от
юг – тротоарът към ул. Солунска, от север и запад – зелени площи на парцел VІ – комплексно
застрояване, като взех предвид нот. акт, вписан
в Службата по вписванията, вх. рег. № 3485 от
25.03.1999 г., акт № 28, т. 11, дело № 3081/99 г.; нот.
акт, вписан в СВ, вх. рег. № 3905 от 13.04.2000 г.,
акт № 106, т. 11, дело № 2492/2000 г.; нот. акт,
вписан в СВ, вх. рег. № 3967 от 14.04.2000 г., акт
№ 139, т. 11, дело № 2535/2000 г.; нот. акт, вписан
в СВ, вх. рег. № 488 от 27.01.2000 г., акт № 197,
том 1, дело № 261/2000 г., нот. акт, вписан в СВ,
вх. рег. № 9897 от 17.08.1999 г., акт № 193, т. 29,
дело № (7190)/99 г.; нот. акт, вписан в СВ, вх. рег.
№ 3904 от 13.04.2000 г., акт № 105, т. 11, дело
№ 2491/2000 г.; нот. акт, вписан в СВ, вх. рег.
№ 3969 от 15.02.2008 г., акт № 198, том 9, дело
№ 197/2008 г.; нот. акт, вписан в СВ, вх. рег.
№ 2967 от 15.02.2008 г., акт № 197, том 9, дело
№ 2196/2008 г. и удостоверения за наследници
№ 011025 от 1.10.2009 г., № 007832 от 13.07.2009 г.
и № 032767 от 29.11.2011 г., издадени от район
„Южен“, Пловдив; за собственици се легитимират: Румяна Иванова Калоферова, постоянен
адрес Пловдив, ул. Люлякова 3, ет. 7, ап. 28 – за
1/2 ид.ч. от имота; Михаил Никифоров Георгиев,
постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна 1, ет. 3,
ап. 42 – за 1/4 ид.ч. от имота; Атанас Ангелов
Савов, постоянен адрес Пловдив, ул. Липа 1 – за
1/8 ид.ч. от имота, и Никифор Михайлов Георгиев, постоянен адрес Пловдив, ул. Хвойна 1, ет. 3,
ап. 42 – за 1/8 ид.ч. от имота; като взех предвид
удостоверение за данъчна оценка от 21.05.2012 г.;
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като взех предвид пазарна оценка, изготвена от
независим оценител от 19.07.2012 г. за имота,
описан по-горе, в размер 28 400 лв., която оценка е съобразена с разпоредбите на чл. 22 ЗОС,
като взех предвид обявление, публикувано на
12.09.2012 г. във вестниците „Марица“, „Капитал
Daily“ и „24 часа“, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор 56784.511.1078 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 507.1078, с
площ на имота по кадастрална карта 579 кв. м,
а по нот. акт – 581 кв. м, с адрес Пловдив, ул.
Царевец, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, при граници по кадастрална
карта: 56784.511.1176, който имот съгласно ПУП,
одобрен със Заповед № ОА-117 от 29.01.2001 г. по
плана на ж.к. Кишинев, кв. 16, нов, гр. Пловдив,
представлява ПИ № 1078 с площ 579 кв. м, изцяло
попада в уличната регулация на Царевец, при
граници: от юг, изток и север – ул. Царевец, и
от запад – УПИ ХV – комплексно застрояване,
който имот съгласно долуизброените нотариални
актове е описан, както следва: ПИ № 1078 по
кадастрален план от 1981 г. по плана на комплекс
Кишинев – Пловдив, кв. 16, с площ на целия имот
581 кв. м, с граници: от изток – ул. Царевец, от
юг – тротоарът към ул. Солунска, от север и запад – зелени площи на парцел VІ – комплексно
застрояване, който имот съгласно нот. акт, вписан
в Службата по вписванията, вх. рег. № 3485 от
25.03.1999 г., акт № 28, т. 11, дело № 3081/99 г.; нот.
акт, вписан в СВ, вх. рег. № 3905 от 13.04.2000 г.,
акт № 106, т. 11, дело № 2492/2000 г.; нот. акт,
вписан в СВ, вх. рег. № 3967 от 14.04.2000 г., акт
№ 139, т. 11, дело № 2535/2000 г.; нот. акт, вписан
в СВ, вх. рег. № 488 от 27.01.2000 г., акт № 197,
том 1, дело № 261/2000 г., нот. акт, вписан в СВ,
вх. рег. № 9897 от 17.08.1999 г., акт № 193, т. 29,
дело № (7190)/99 г.; нот. акт, вписан в СВ, вх. рег.
№ 3904 от 13.04.2000 г., акт № 105, т. 11, дело
№ 2491/2000 г.; нот. акт, вписан в СВ, вх. рег.
№ 3969 от 15.02.2008 г., акт № 198, том 9, дело
№ 197/2008 г.; нот. акт, вписан в СВ, вх. рег.
№ 2967 от 15.02.2008 г., акт № 197, том 9, дело
№ 2196/2008 г. и удостоверения за наследници
№ 011025 от 1.10.2009 г., № 007832 от 13.07.2009 г.
и № 032767 от 29.11.2011 г., издадени от район
„Южен“, Пловдив, за собственици се легитимират:
Румяна Иванова Калоферова, постоянен адрес
Пловдив, ул. Люлякова 3, ет. 7, ап. 28, за 1/2 ид.ч.
от имота; Михаил Никифоров Георгиев, постоянен
адрес Пловдив, ул. Хвойна 1, ет. 3, ап. 42 – за 1/4
ид.ч. от имота; Атанас Ангелов Савов, постоянен адрес Пловдив, ул. Липа 1 – за 1/8 ид.ч. от
имота; Никифор Михайлов Георгиев, постоянен
адрес Пловдив, ул. Хвойна 1, ет. 3, ап. 42 – за
1/8 ид.ч. от имота; предвид удостоверение за данъчна оценка от 21.05.2012 г. и изготвена пазарна
оценка от независим оценител от 19.07.2012 г. за
имота, описан по-горе, и нейната стойност е в
размер 28 400 лв., която оценка е съобразена с
разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
2. Определям парично обезщетение за отчуждаващия се поземлен имот, подробно описан в
т. 1, в размер 28 400 лв. и разпределящо се между
съсобствениците в съответствие с притежаваните
квоти, както следва:
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Румяна Иванова Калоферова – за притежаваната 1/2 ид. ч. – в размер 14 200 лв.;
Михаил Никифоров Георгиев – за притежаваните 1/4 ид. ч. – в размер 7100 лв.;
Атанас Ангелов Савов – за притежаваните
1/8 ид. ч. – в размер 3550 лв.;
Никифор Михайлов Георгиев – за притежаваните 1/8 ид. ч. – в размер 3550 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща
след 28.11.2012 г. след влизане в сила на заповедта
или съдебно решение и след представяне на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив,
към Агенцията по вписванията за наличие или
липса на вещни тежести, както оригинали или
заверени копия от Службата по вписванията на
документи за собственост в администрацията на
Община Пловдив или след служебното снабдяване със същите.
5. На основание чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
За кмет:
Р. Петков
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РЕШЕНИЕ № 194
от 23 октомври 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“, Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 302 – Псп
с. Динк – с. Граф Игнатиево, и проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за структурна единица 302-1 – Псп
(складово-производствена зона) по общ устройствен план на община „Марица“, местностите
Айгъна и Селската градина, по кадастралната
карта на с. Граф Игнатиево, област Пловдив, в
граници на приложената разработка за структурна
единица 302 – 1 – Псп (складово-производствена
зона) по червените линии и надписи в червен
цвят за регулацията.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
10410
РЕШЕНИЕ № 197
от 23 октомври 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 193
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“, Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община „Марица“,
касаещо разширение на структурна единица
103 – Псп – с. Войсил, и проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за структурна единица 103 – 1 – Псп
(складово-производствена зона) по общ устройствен план на община „Марица“, местност Горен
край, по кадастралната карта на с. Войсил, област
Пловдив, представени от Николина Велкова Желязкова от с. Войсил, във връзка с изграждане
на обект: „Птицеферма с капацитет 5000 пилета
и 1000 кокошки носачки“, в поземлен имот 24.4
по кадастралната карта на с. Войсил, област
Пловдив, в граници на приложената разработка
за структурна единица 103 – 1 – Псп (складовопроизводствена зона) по червените и черните
линии и надписи за регулацията.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“, Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 242 – Смф
(смесена многофункционална зона) в местност
Ралчовица по ОУП на община „Марица“, област
Пловдив, и проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за
структурна единица 242 – 1 – Смф по ОУП на
община „Марица“, местност Ралчовица, по кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“,
във връзка с постъпило заявление вх. № 94-02-54
(3) от 8.10.2012 г. на фирма „Пи Ай – 1“ – ЕООД,
във връзка с изграждане на обект: „Производство
на подправки и добавки за хранително-вкусовата промишленост и складове“, в граници на
приложената разработка за структурна единица
242 – 1 – Смф (смесена многофункционална дейност) по червените и черните линии и надписи
за регулацията.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

Председател:
Г. Трендафилова

Председател:
Г. Трендафилова

10409

10411
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА РАКИТОВО
ЗАПОВЕД № РД-25-1377
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.15 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:
055010, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот 5,236 дка,
начин на трайно ползване: нива, попадащ в УПИ
І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ ТУ-201 от 14.09.2012 г. на областния управител
на област Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.7, ПИ 62004.1.1,
ПИ 62004.1.14, ПИ 62004.1.11, ПИ 62004.1.10, ПИ
62004.1.9, ПИ 62004.1.4.
Собственик: Мария Илиева Йовчева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2620 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не покриват
нито едно от изискванията на националното и
европейското законодателство и предстои тяхното закриване и рекултивация. Изграждането на
обекта ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението
в района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10366

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-1378
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.14 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055009, местност Еленско краище, зем
лище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания
имот 1,438 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадащ в УПИ І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № ТУ-201 от 14.09.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи:
ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.1, ПИ 62004.1.75, ПИ
62004.1.13, ПИ 62004.1.11.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 720 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да
се внесе по сметка на Община Ракитово: IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF, в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово, след 19.11.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10367

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-1379
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.13 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055008, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания
имот 1,045 дка, начин на трайно ползване: нива,

ВЕСТНИК
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попадащ в УПИ І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № ТУ-201 от 14.09.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи:
ПИ 62004.1.11, ПИ 62004.1.14, ПИ 62004.1.75, ПИ
62004.1.2.
Собственик: Ганка Спасова Караджова и наследници на Георги Тосков Кривулев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 520 лв., както следва:
Ганка Спасова Караджова – 14/15 ид.ч., размер
на обезщетението – 485,33 лв.
Наследници на Георги Тосков Кривулев – 1/15  
ид.ч., размер на обезщетението – 34,67 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.

С Т Р. 9 2
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Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10368

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-1380
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.11 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055007, местност Еленско краище, зем
лище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания
имот 0,659 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадащ в УПИ І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № ТУ-201 от 14.09.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи:
ПИ 62004.1.10, ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.14, ПИ
62004.1.13, ПИ 62004.1.2.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 330 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да
се внесе по сметка на Община Ракитово: IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF, в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово, след 19.11.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград, не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
10369
ЗАПОВЕД № РД-25-1381
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.10 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055006, местност Еленско краище, зем
лище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания
имот 0,670 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадащ в УПИ І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № ТУ-201 от 14.09.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
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отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи:
ПИ 62004.1.9, ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.11, ПИ
62004.1.2.
Собственик: Димитър Тодоров Цопанов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 340 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10370

Кмет:
Л. Петков
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ЗАПОВЕД № РД-25-1382
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.9 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055005, местност Еленско краище, землище
гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот
1,678 дка, начин на т райно ползване: нива,
попадащ в УПИ І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 – „Площадка – претоварна станция за
отпадъци“, съгласно подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № ТУ-201 от 14.09.2012 г.
на областния управител на област Пазарджик,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, част от обект: „Регионална система за
управление на отпадъците – регион Пазарджик“,
при съседи: ПИ 62004.1.4, ПИ 62004.1.15, ПИ
62004.1.10, ПИ 62004.1.2.
Собственици: Катерина Александрова Китова,
Ангел Иванов Китов, н-ци Димитър Иванов Китов, Марийка Борисова Китова, Гинка Георгиева
Чолева, Цветанка Георгиева Симеонова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 840 лв., както следва:
Катерина Александрова Китова – 1/6 ид.ч.,
размер на обезщетението – 140 лв.;
Ангел Иванов Китов – 1/6 ид.ч., размер на
обезщетението – 140 лв.;
наследници Димитър Иванов Китов – 1/6 ид.ч.,
размер на обезщетението – 140 лв.;
Марийка Борисова Китова – 1/6 ид.ч., размер
на обезщетението – 140 лв.;
Гинка Георгиева Чолева – 1/6 ид.ч., размер на
обезщетението – 140 лв.;
Цветанка Георгиева Симеонова – 1/6 ид.ч.,
размер на обезщетението – 140 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
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Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10371

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-1383
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.8 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055004, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания
имот 1,193 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадащ в УПИ І – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № ТУ-201 от 14.09.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи:
ПИ 62004.1.1, ПИ 62004.1.7, ПИ 62004.1.4, ПИ
62004.1.2, ПИ 62004.1.5.
Собственици: наследници на Доста Христова Тоскова, а именно Атанас Христов Тосков и
Величка Христова Тоскова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 600 лв., както следва:
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Атанас Христов Тосков – 1/2 ид.ч., размер на
обезщетението – 300 лв.;
Величка Христова Тоскова – 1/2 ид.ч., размер
на обезщетението 300 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Админист
ративния съд – Пазарджик.

10372

Кмет:
Л. Петков
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ЗАПОВЕД № РД-25-1384
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.7 по КК на гр. Ракитово, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, номер по предходен план:
055011, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот 1,595 дка,
начин на трайно ползване: нива, попадащ в УПИ
І – 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, одобрен със Заповед № ТУ-201
от 14.09.2012 г. на областния управител на област
Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, част от обект: „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.8, ПИ 62004.1.1,
ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.4.
Собственици: Цветанка Димитрова ВодеваСиракова и Атанаска Димитрова Жуглева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 800 лв., както следва:
Цветанка Димитрова Водева-Сиракова – 1/2  
ид.ч., размер на обезщетението – 400 лв.;
Атанаска Димитрова Жуглева – 1/2 ид.ч.,
размер на обезщетението – 400 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
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Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10373

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-1385
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.6 по КК на гр. Ракитово, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, номер по предходен план:
055002, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот 1,434 дка,
начин на трайно ползване: нива, попадащ в УПИ
І – 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, одобрен със Заповед № ТУ-201
от 14.09.2012 г. на областния управител на област
Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, част от обект: „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.1, ПИ 62004.1.5,
ПИ 62004.1.2, ПИ 62004.1.3.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 720 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да
се внесе по сметка на Община Ракитово: IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF, в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово, след 19.11.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
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проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

10374

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-1386
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.5 по КК на гр. Ракитово, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, номер по предходен план:
055003, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот 1,627 дка,
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начин на трайно ползване: нива, попадащ в УПИ
І – 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, одобрен със Заповед № ТУ-201
от 14.09.2012 г. на областния управител на област
Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, част от обект: „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.1, ПИ 62004.1.8,
ПИ 62004.1.2, ПИ 62004.1.6.
Собственици: Лиляна Димитрова Радева,
Мария Димитрова Влахова, Цветка Димитрова
Спасова и Иванка Димитрова Гончева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 810 лв., както следва:
Лиляна Димитрова Радева – 1/4 ид.ч., размер
на обезщетението – 202,50 лв.;
Мария Димитрова Влахова – 1/4 ид.ч., размер
на обезщетението – 202,50 лв.;
Цветка Димитрова Спасова – 1/4 ид.ч., размер
на обезщетението – 202,50 лв.;
Иванка Димитрова Гончева – 1/4 ид.ч., размер
на обезщетението – 202,50 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
10375
ЗАПОВЕД № РД-25-1387
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.4 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055012, местност Мрамор, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот 1,678 дка,
начин на трайно ползване: нива, попадащ в УПИ
І – 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, одобрен със Заповед № ТУ-201
от 14.09.2012 г. на областния управител на област
Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, част от обект: „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.8, ПИ 62004.1.7,
ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.9, ПИ 62004.1.2.
Собственици: Маргарита Илиева Цанова, н-ци
Величка Илиева Ласкова, Йорданка Стоичкова
Китова, Илия Димитров Китов, Иванка Димитрова Китова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 840 лв., както следва:
Маргарита Илиева Цанова – 3/9 ид.ч., размер
на обезщетението – 280 лв.;
н-ци Величка Илиева Ласкова – 3/9 ид.ч.,
размер на обезщетението – 280 лв.;
Йорданка Стоичкова Китова – 1/9 ид.ч., размер
на обезщетението – 93,34 лв.;
Илия Димитров Китов – 1/9 ид.ч., размер на
обезщетението – 93,33 лв.;
Иванка Димитрова Китова – 1/9 ид.ч., размер
на обезщетението – 93,33 лв.
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Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 19.11.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост – част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
10376
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ЗАПОВЕД № РД-25-1388
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
62004.1.3 по КК на гр. Ракитово, одобрена със
Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 055001, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ на отчуждавания имот
2,173 дка, начин на трайно ползване: нива, попадащ
в УПИ І – 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ ТУ-201 от 14.09.2012 г. на областния управител
на област Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.1, ПИ 62004.1.6,
ПИ 62004.1.2.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1090 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да
се внесе по сметка на Община Ракитово: IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF, в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово, след 19.11.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Площадка – претоварна станци я за отпадъци“ – гр. Рак итово – публична общинска собственост, част от
проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първостепенно значение за Община Ракитово и Община
Велинград, както и за останалите общини от
област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията на общините Ракитово и Велинград не
покриват нито едно от изискванията на националното и европейското законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпадъци ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по Приоритетна ос № 2
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението
на отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Ракитово за 2012 г.,
приета с Решение № 50 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Ракитово.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
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ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 157
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6, чл. 8, ал. 1 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Рудозем, реши:
I. Приема оценката на обособена част: „Цех за
производство на обувки“ в ПИ с идентификатор
63207.504.61, съставляващ УПИ V – цех за производство на обувки, кв. 12 по плана на гр. Рудозем,
в размер 331 200 лв. без включен ДДС.
II. Окрива процедура за приватизация на
обособената част по т. I.
III. На основание чл. 31, ал. 1 ЗПСК определя
метода за приватизация на обекта по т. I да бъде
публичен търг с явно наддаване.
IV. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на обособена част:
„Цех за производство на обувки“ в ПИ с идентификатор 63207.504.61, съставляващ УПИ V – цех
за производство на обувки, кв. 12 по плана на
гр. Рудозем, при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга – „Цех за
производство на обувки“ в ПИ с идентификатор
63207.504.61, съставляващ УПИ V – цех за производство на обувки, кв. 12 по плана на гр. Рудозем.
2. Начална тръжна цена – 331 200 лв.
3. Стъпка за наддаване – 4000 лв.
4. Размер на депозита за участие и краен срок
за внасяне – 33 120 лв., внесени по сметка: IBAN
BG67IORT80193378364303, BIC IORTBGSF при ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Смолян, офис Рудозем.
Краен срок за внасяне на депозитите – до 12 ч. на
20-ия работен ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ и при повторна
дата на 30-ия работен ден.
5. Място, където се закупува тръжна документация и цена – тръжните документи могат
да се получат от общинската администрация,
Рудозем, бул. България 15, стая 12, срещу 200 лв.
без включен ДДС, платими в касата – стая № 9 на
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общината, всеки работен ден от 8 до 17 ч. или по
банков път: IBAN: BG67IORT80198400500600, с код
за плащане 448090, при ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Смолян, офис Рудозем, с BIC: IORTBGSF.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – до 12 ч. на 20-ия работен ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ и при повторна дата на 30-ия работен ден.
7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 12 ч. на 20-ия работен ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен вестник“ и при повторна дата на 30-ия работен ден.
8. Срок за извършване на оглед на обекта
на търга – всеки работен ден в работното му
време до деня, предхождащ търга (вкл.), след
предварителна заявка в стая № 12 на общинската
администрация, Рудозем.
9. Място, ден и начален час на провеждане на
търга – на 20-ия работен ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 14 ч. в Заседателната зала на общинската
администрация, Рудозем, бул. България 15, ет. 2.
10. Начин на плащане на цената – 30 % от
постигнатата цена (в т.ч. и внесеният депозит),
платими в 14-дневен срок след подписване на
договора, останалата сума на две равни вноски,
но не по-късно от 45 дни след подписване на
договора. Правото на собственост върху обекта
преминава върху купувача от момента на окончателното заплащане на цената.
11. В случай на неявяване на купувачи да се
проведе повторна процедура на 10-ия работен
ден след провеждане на първия търг от 14 ч. в
Заседателната зала на общинската администрация, Рудозем, бул. България 15, ет. 2, при същите
условия.
V. Утвърж дава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея.
VI. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите общинският съвет назначава комисия за организиране и провеждане на
публичен търг с явно наддаване.
VІІ. На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите общинският съвет определя възнаграждение в размер 30 лв. на всеки
един член от комисията при участието му в организирането и провеждането на публичния търг.
VIIІ. На основание чл. 4, ал. 4 ЗПСК възлага
на кмета на общината правомощията на орган
за приватизация, регламентирани в Наредбата за
търговете и конкурсите с изключение на правомощията по чл. 6, ал. 1 от същата.
IХ. Упълномощава кмета на общината да
подпише договора за продажба.
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Председател:
М. Младенов

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 335
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:

ВЕСТНИК
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1. Дава съгласие за актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в Община Силистра през
2012 г., приета с Решение № 134, взето с протокол
№ 6 от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Силистра, като в раздел „Б. Имоти, които Община
Силистра има намерение да продаде, т. II. по реда
на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол“ включва следната нова точка:
„т. 22. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 66425.500.3071.3.46 по кадастралната
карта на гр. Силистра, представляващ офис помещение № 4 на третия етаж в многофункционалната
сграда на ул. Добруджа 22А, с площ 59,30 кв. м,
заедно със 7,22 % идеални части от общите части
на сградата и съответните части от отстъпеното
право на строеж (АОС № 5103 от 17.05.2011 г.)“.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 66425.500.3071.3.46 по кадастралната карта на гр. Силистра, представляващ
офис помещение № 4 на третия етаж в многофункционалната сграда на ул. Добруджа 22А, с
площ 59,30 кв. м, заедно със 7,22 % идеални части
от общите части на сградата и съответните части
от отстъпеното право на строеж (АОС № 5103 от
17.05.2011 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
37 676 лв., от които 34 500 лв. е стойността на
обекта и 3176 лв. правото на строеж.
5. Определя стъпка на наддаване 1000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
40 0 0 л в., кой т о се внася по ба н кова сме т к а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра: IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане
на 300 лв. с включен ДДС по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Силист ра: IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
8. Предложени ята за у частие в т ърга се
приемат в деловодството на общината до 17 ч.
на 19-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът да се проведе на 20-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
12. Заплащането на достигната на т ърга
цена за обекта се извършва по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Силист ра: IBA N – BG27STSA930 0320 010 0121,
BIC – STSABGSF, в 30-дневен срок от датата на
заповедта за утвърждаване на спечелилия търга,
като от същата се приспадне внесеният депозит.
13. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
14. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
15. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.

10303

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 336
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: урегулиран поземлен имот IX-191,
с площ 1450 кв. м, намиращ се в кв. 15 по плана
на с. Йорданово, заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда (бивша баня) със ЗП
160,50 кв. м (АОС № 3833 от 20.09.2006 г.).
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
8280 лв. с включен ДДС в размер 653 лв.
4. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
5. Утвърж дава депозит за у частие в размер 800 лв., който се внася по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра: IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане на 300 лв. с включен ДДС по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра: IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
7. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 19-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
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9. Търгът да се проведе на 20-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
11. Заплащането на достигнатата на търга
цена за обекта се извършва по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Силист ра: IBA N – BG27STSA930 0320 010 0121,
BIC – STSABGSF, в 30-дневен срок от датата на
заповедта за утвърждаване на спечелилия търга,
като от същата се приспадне внесеният депозит.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.

10304

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 365
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 154
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, взето на заседание с протокол
№ 16 от 5.09.2012 г., Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на Община Силистра: „ПУП – парцеларен план за ПИ № 66425.506.212 по КК и КР
на гр. Силистра, за създаване на устройствена
основа за изграждане на водопроводно отклонение
с цел захранване на съответния имот в землище
Силистра, община Силистра.“
Съгласно изиск вани я та на ч л. 131, а л. 2
ЗУТ непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са ПИ
№ 66425.506.212 и ПИ № 66425.516.134 в землището
на гр. Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.

10360

Председател:
М. Димитрова
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РЕШЕНИЕ № 366
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 166
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, взето на заседание с протокол
№ 17 от 2.10.2012 г. Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следни я под робен уст ройст вен
план на територи ята на община Силист ра:
„ПУП – план за застрояване за създаване на
устройствена основа за изграждане на автоморга
в ПИ № 41143.503.141 по КК и КР на землище
с. Калипетрово и ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ПИ № 41143.503.141 по КК и КР на землище
с. Калипетрово, община Силистра“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.

10361

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 465
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изгрждане на
водопроводно отк лонение за поземлен имот
67338.48.4, местност Сливенски кър, землище
гр. Сливен, отреден „За автосервиз и автокъща“,
преминаващо през имоти 67338.48.34, 67338.48.35
и 67336.48.36 – общинска собственост, в същото
землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

10305

За председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 466
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за изменение на подробния
устройствен план за УПИ I, кв. 30, кв. Комлука,
гр. Сливен, като отпада уличната регулация от
о.т. 48 до о.т. 50, променя се уличната регулация
от о.т. 48 до о.т. 52, проектира се нова улична
регулация от о.т. 51А до о.т. 52А, променя се
границата на УПИ I – „За промишлено складово строителство“, в кв. 30, отпада УПИ I – „За
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озеленяване и благоустрояване“, в кв. 86 и за
тази територия се образува нов УПИ IV – „За
озеленяване и благоустрояване“, в кв. 30.
2. Одобрява проекта за изменение на подробния устройствен план – план за регулрация и
застрояване за УПИ IX-39 и Х-40 в кв. 10; УПИ
VI-64 в кв. 16 и УПИ I – „За битови услуги,
обществено хранене, поща и кметство“, II – „За
читалище“, III, IV – „За младежки и здравен дом“,
V-67 и VI-65 в кв. 17 по плана на с. Трапоклово,
община Сливен, като се променя уличната регулация – отпадат улици от о.т. 37 до о.т. 38; от
о.т. 50 до о.т. 51 и от о.т. 52 до о.т. 53; проектира
се нова улична регулация; променят се границите на кв. 10, 16 и 17; регулационните граници
на УПИ IX-39 и Х-40 в кв. 10 и на УПИ VI-64 в
кв. 16 се поставят по имотни граници; отпадат
УПИ I – „За битови услуги, обществено хранене,
поща и кметство“, II – „За читалище“, III, IV – „За
младежки и здравен дом“, V-67 и VI-65 в кв. 17 и
се образуват нови УПИ: XV – „За читалище“, в
кв. 10, Х-65, XI – „За обществено обслужване“, и
XII-67 в кв. 16 и I – „За благоустрояване“, в кв. 17.
3. Одобрява проекта за изменение на подробния
устройствен план в част – план за регулация за
част от кв. 61 и кв. 69, местност Орта синур, селищно образувание „Изгрев“, землище гр. Сливен,
като се променя уличната регулация – отпадат
улици от о.т. 570 до о.т. 572 и от о.т. 569 до о.т.
571; проектират се нови улици от о.т. 643а до о.т.
569г и от о.т. 572а до о.т. 571б; променят се границите на кв. 61 и кв. 69 и се образува нов кв. 83;
отпада УПИ I – „За обществено обслужване“, в
кв. 69 и се образува нов УПИ I – „За обществено
обслужване“, в кв. 83.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

10306

За председател:
И. Иванов

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 220
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация на ПИ
77181.1.560, местност Каратопрака, землище на
гр. Харманли, с който се определя предназначение
на имота за „Завод за производство на електрическа енергия от биомаса“ и „Паркинг за товарни
автомобили (ТИР), автобуси и леки автомобили“
при следните показатели на застрояване: етажност – до 3 етажа; височина – до 20 м; плътност
на застрояване – 80 %; коефициент на интензивност – 1; минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно, съгласно графичната част на проекта. С ПУП – план за регулация, се образуват площадки І и ІІ за паркинг
и за производство на електроенергия от биомаса
съгласно графичната част на проекта.
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Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

10224

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 221
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за парцеларен план за изграждане на „Път за достъп до „Пречиствателна
станция за отпадни води“ в ПИ 77181.14.519,
местност Козлука, землище на гр. Харманли,
с инвеститор Община Харманли, като трасето на пътя преминава през общински имоти
77181.14.52 и 77181.14.27; през имоти – общинска публична собственост: 77181.13.62 – улица,
и 77181.14.510 – селскостопански път, и през
земеделски имоти – частна собственост, с идентификатори: 77181.14.30; 77181.14.29; 77181.14.28;
77181.14.31; 77181.14.32; 77181.14.33; 77181.14.34;
77181.14.35; 77181.14.36 и 77181.14.37. Ширината
на пътя е 12 м съгласно разработения проект.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

10225

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 222
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобря ва п роек та за П У П – парцеларен
план и трасировъчен план и специализирана
В и К схема за изграждане на „Довеждащ колектор до „Пречиствателна станция за отпадни
води“ в ПИ 77181.14.519, местност Козлу ка,
землище на гр. Харманли, като трасето на довеждащия колектор преминава през общинска
публична собственост – селскостопански път:
77181.12.8 и 77181.14.15; държавна собственост: ДП
„НКЖИ“ – 77181.12.59 и 77181.12.60, и Агенция
„Пътна инфраструктура“ – 77181.12.70; стопанисвани от общината – 77181.12.47, 77181.12.57,
77181.14.13, 77181.14.23 и 77181.14.27, и през земеделски имоти – частна собственост, с идентификатори: 77181.12.44, 77181.12.45, 77181.12.46,
77181.12.48; 77181.12.49, 77181.12.50; 77181.14.16;
77181.14.19; 77181.14.20, 77181.14.21, 77181.14.22,
77181.14.28, 77181.14.31, 77181.14.32, 77181.14.33,
77181.14.34, 77181.14.35, 77181.14.36 и 77181.14.37.
Сервитутът на трасето е ивица с ширина 1,80 м
съгласно разработения проект. Частта на до-
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веждащия колектор, попадаща в регулацията
на града, с обхват поземлени имоти: 77181.10.20,
77181.10.122, 77181.12.14, 77181.12.15, 77181.12.23,
77181.12.25, 77181.12.26, 77181.12.68, 77181.12.470,
77181.13.1, 77181.13.2, е с обща дължина 622,95 м
съгласно трасировъчен план към проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

10226

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 223
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за ПУП – парцеларен план
и специализирана план-схема за изграждане на
„Кабелна линия СрН с трафопост за „Външно
ел. захранване на „Пречиствателна станция
за отпадни води“ в ПИ 77181.14.519, местност
Козлука, землище на гр. Харманли, като местоположението на трафопоста е в ПИ 7718.14.519,
а трасето на кабелната линия преминава през
общински имот 77181.14.519; общинска публична
собственост – селскостопански път: 77181.14.15 и
77181.14.510, и държавна частна собственост – води
и водни площи – 77181.14.11. Сервитутът на кабелната линия 20 kV е 176,7 кв.м и за БКТП – 64 кв.м,
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

10227

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 224
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за ПУП – парцеларен план
и трасировъчен план и специализирана В и К
схема за изграждане на „Захранващ водопровод
за „Пречиствателна станция за отпадни води“
в ПИ 77181.14.519, местност Козлука, землище
на гр. Харманли, като трасето на захранващи я водопровод преминава през общинск и
имот – 77181.14.519, общинска публична собственост – селскостопански път: 77181.12.8, 77181.14.15
и 77181.14.510; държавна частна собственост – ДП
„НКЖИ“: 77181.12.59 и 77181.12.60; стопанисвани
от общината: 77181.12.47, 77181.14.13, 77181.14.23
и 77181.14.27, и през земеделски имоти – частна собственост, с идентификатори: 77181.12.44;
77181.12.45; 77181.12.46; 77181.12.48; 77181.12.49;
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77181.14.16; 77181.14.19; 77181.14.28; 77181.14.31;
77181.14.32; 77181.14.33; 77181.14.34; 77181.14.35
и 77181.14.36. Сервитутът на трасето е ивица с
ширина 0,71 м съгласно разработения проект.
Частта на захранващия водопровод, попадаща в
регулацията на града, с обхват поземлени имоти:
77181.12.68, 77181.13.1 и 77181.13.2, е с дължина
169,09 м съгласно трасировъчен план към проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

10228

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 226
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за ПУП – парцеларен план и
трасировъчен план и специализирана В и К схема
за изграждане на „Довеждащ колектор от квартал
„ДЗС“, гр. Харманли, към „Пречиствателна станция за отпадни води“ в ПИ 77181.14.519, местност
Козлука, землище на гр. Харманли, като трасето
на довеждащия колектор преминава през общинска публична собственост – селскостопански
път: 77181.5.144, 77181.5.187 и 77181.12.8; държавна
собственост – води и водни площи: 77181.12.1,
77181.12.2, 77181.12.3 и 77181.12.7; стопанисвани
от общината – 77181.5.159, и през земеделски
имоти – частна собственост, с идентификатори:
77181.5.157, 77181.5.160 и 77181.12.13. Сервитутът
на трасето е ивица с ширина 1,10 м, 2,00 м и
1,40 м съгласно разработения проект. Частта на
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довеждащия колектор, попадаща в регулацията
на града, е с обхват поземлени имоти: 77181.6.146,
77181.12.14 и 77181.12.15, с обща дължина 44,15 м
съгласно трасировъчен план към проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
10230

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 225
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за ПУП – парцеларен план
и специализирана ВиК схема за изграждане на
„Отвеждащ колектор от „Пречиствателна станция
за отпадни води“ в ПИ 77181.14.519, местност
Козлука, землище на гр. Харманли, като трасето
на отвеждащия колектор преминава през общинска публична собственост – селскостопански
път – 77181.14.510, и държавна собственост – води
и водни площи: 77181.14.9, 77181.14.10 и 77181.14.11.
Сервитутът на трасето е ивица с ширина 1,20 м
съгласно разработения проект. Дължината на отвеждащия колектор е 63 м съгласно В и К схема.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

10229
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РЕШЕНИЕ № 227
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява проекта за ПУП – парцеларен план
и специализирана В и К схема за изграждане на
„Дъждоотливен канал от преливник 4 и БПС“
на „Пречиствателна станция за отпадни води“ в
ПИ 77181.14.519, местност Козлука, землище на
гр. Харманли, като трасето на дъждоотливния
канал преминава през общинска публична собственост – селскостопански път – 77181.14.510,
и държавна собственост – води и водни площи:
77181.14.10 и 77181.14.11. Сервитутът на трасето
е ивица с ширина 1,70 м съгласно разработения
проект. Дължината на дъждоотливния канал е
44 м съгласно В и К схема.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
10231

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 157
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване на ПИ 000793, минаващо през поземлени имоти 000394, 000289, 000566, 000567, 000286,
000563 в землището на с. Рупките и с. Свобода,
община Чирпан.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
всетник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, на
основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
10252
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ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 176
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, одобрява ПУП – ПЗ – за създаване на
устройствена основа за изгарждане на базова станция на „Мобилтел“ – ЕАД, SLS 0011 „COLESH“ в
ПИ № 150414 в землището на с. Голеш, община
Кайнарджа.
Председател:
И. Петков

10379

153. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Ливада“, разположена в землищата на селата
Златна ливада, Ценово и Целина, община Чирпан, област Стара Загора, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4601110

9416240

2.

4600065

9417705

3.

4600020

9417650

4.

4599395

9418065

5.

4599430

9416230

6.

4600185

9416240

7.
4600850
9415825
10447
155. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Габко“, разположена на територията
на община Кърджали, област Кърджали, и описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4547500

9417500

2.

4547500

9419400

3.

4547100

9419600

4.

4546550

9418600

5.

4546550

9418225

6.

4546720

9418190

7.

4546860

9418130
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№

X [m]

Y [m]

8.

4546960

9418050

9.

4547000

9417952

10.

4547090

9417870

11.

4547170

9417730

12.

4547180

9417609

13.

4547100

9417580

14.
4547070
9417500
10448
156. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Венера“, разположена в землището на с. Плетена, община Сатовча, област
Благоевград, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X, m, N

Y, m, Е

1.

4487800

8548860

2.

4487800

8549600

3.

4486740

8550000

4.

4486860

8550285

5.

4487800

8549630

6.

4487800

8550640

7.

4486810

8550850

8.

4486800

8550300

9.

4486620

8550000

10.

4486540

8549500

10449
88. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с Постановление за
възлагане на недвижим имот № 0688/2003/005305
от 1.11.2012 г. възлага на Елма Ненкова Лапачева
с адрес: гр. Бобов дол, ул. Г. Димитров, бл. 782,
вх. А, ет. 7, ап. 20, следния недвижим имот: апартамент № 6, бл. 42, ет. 2, състоящ се от 58,82 кв. м
с прилежащо мазе 2,91 кв. м в гр. Бобов дол, ул.
Димитър Благоев, кв. 51. Имотът е закупен за
сумата 3350 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при районен съд по местонахождение на имота.
10351
16. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
2.1. филология (общо и историческо езикознание – английски език) – един; 1.3. педагогика на
обучението по биология (методика на обучението
по биология) – един; 4.3. биологически науки (физиология на растенията – хормонална регулация
на растенията) – един; 3.1. социология, антропология и науки за културата (европейска културна
история ХІХ – ХХ век) – един; 4.4. науки за земята
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(икономическа и социална география) – един; 4.2.
химически науки (теоретична химия – химична
кинетика) – един; 4.6. информатика и компютърни науки (информатика – системи, основани
на знания) – един; 3.6. право (обща теория на
правото) – един; 1.2. педагогика (теория на възпитанието, интеркултурно възпитание) – един;
4.6. информатика и компютърни науки (информатика – разпределени системи) – един; доценти
по: 2.1. филология (османски език и литература) – един; 4.3. биологически науки (молекулярна
биология – приложна молекулярна и клетъчна
биология и поправка на ДНК) – един; 2.3. философия (логика) – един; 4.4. науки за земята (география на населението и селищата – регионално
развитие, демография и управление на човешките
ресурси) – един; 4.3. биологически науки (хидробиология – ихтиология и аквакултури) – един; 1.3.
педагогика на обучението по химия – един; 4.2.
химически науки (теоретична химия) – един; 2.4.
религия и теология (история на православното
богословие през ХХ век) – един; 4.2. химически науки (физикохимия) – един; 7.1. медицина
(обща медицина) – един; 3.6. право (граждански
процес) – един; 7.1. медицина (вътрешни болес
ти – кардиология) – един; главни асистенти по:
2.1. филология (българска литература за деца и
фолклористика) – един; 1.2. педагогика (специална педагогика – логопедия) – един; 2.1. филология
(японско езикознание) – един; 4.3. биологически
науки (клетъчна биология – хистология) – един;
2.3. философия (естетика) – един; 3.3. политически науки (европеистика – правни изследвания
на ЕС) – един; 4.3. биологически науки (екология и опазване на екосистемите) – един; 4.2.
химически науки (органична химия) – един; 4.3.
биологически науки (клетъчна биология) – един;
главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по 3.1.
социология, антропология и науки за културата
(антична култура; история и култура на българските земи в древността) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
10415
25. – Химикотехнологичният и металургичен
университет анулира обявен в „Държавен вестник“, брой 56 от 24.07.2012 г., конкурс за главен
асистент по научна специалност 3.8. Икономика
(Икономика и управление).
10404
77. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии, София, обявява конкурс за избор на академичната длъжност професор
в професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, по научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (културно
наследство и устойчиво развитие – концепции,
политики, добри практики)“, със срок 4 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе
119, стая 111, тел. за справки: 970-85-83.
10273
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30. – ВТУ „Тодор Каблешков“, София, обявява конкурс за доцент по „Транспортна техника“,
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Тодор Каблешков“, кв. Слатина,
ул. Гео Милев 158, тел. 970-92-09.
10416
5. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
академични длъжности: доценти по: професионално направление 4.2. „Химически науки“, научна специалност 01.05.05 „Физикохимия“ – един
със срок 2 месеца; професионално направление
2.3. „Философия“, научна специалност 05.01.13
„Философия на културата, политиката, правото
и икономиката“ – един със срок 3 месеца; главен
асистент по професионално направление 5.10. „Химични технологии“, научна специалност 02.10.09
„Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Докумнти – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел. 056/858 210.
10362
33. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 03.01.02 анатомия,
хистология и цитология в едноименния сектор
на катедра „Анатомия, хистология, цитология и
биология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
10403
55. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конку рс за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина
по: медицинска рентгенология и радиология
към Катедрата по образна диагностика – един;
обща хирургия към Катедрата по пропедевтика
на хирургическите болести – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, бул. В. Априлов 15а,
Пловдив, тел. 032/602-403.
10342
21. – Националният археологически институт с
музей на БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по 05.03.12 археология, професионално
направление 2.2. История и археология за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни
изследвания, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
10417
38. – Институтът по оптически материали и
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурс за един доцент и за двама
главни асистенти по професионално направление
4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05
Физикохимия със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 979-35-01.
10385
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72. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация – откриване на улица от о.т. 548а до о.т. 597а,
между кв. 114 и кв. 111; създаване на нови УПИ
IX-2800 и Х-2801 и план за застрояване за УПИ
IX-2800 и Х-2801, в кв. 111, гр. Банкя. Проектът е
изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“. Проектите
за подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
10419
117. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена специализирана схема към действащия подробен устройствен
план на с. Борики, община Габрово, за изграждане на оптична подземна кабелна мрежа от
гр. Габрово до гр. Трявна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения относно специализираната схема
към действащия подробен устройствен план на
с. Борики, община Габрово, за изграждане на
оптична подземна кабелна мрежа от гр. Габрово
до гр. Трявна и придружаващите я документи до
кмета на общината.
10412
164. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за допълнение към подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план и кому никационнотранспортна схема за осигуряване на постоянен
транспортен достъп до предвидената площадка за
МВЕЦ „Ребърково“ по поречието на р. Искър в
обхват ПИ № 000543 в землището на с. Ребърково. Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Мездра.
10380
72. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Реконструкция
на път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: п.к.
Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800
с изграждане на второ пътно платно“. Проектът е
изложен в сградата на Общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32, и
може да се разгледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10382
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74. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к.
Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55“.
Проектът е изложен в сградата на Общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32, и може да се разгледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10383
77. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на с. Ахелой
от км 207+500.00 до км 212+233.06“. Проектът е
изложен в сградата на Общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32, и
може да се разгледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10384
91. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПЗ
(план за застрояване) за обект „Базова станция на
„БТК“ – АД, PD 2235“, в ПИ № 064046, местност
Цървенаците в землището на с. Бяла река, община
Първомай, във връзка с промяна предназначението
на земята. Плановете са изложени в общинската
администрация, Първомай, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица
могат да подават писмени възражения по проекта
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в общинската администрация.
10381
83. – Община Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
второстепенна улична регулация на улица с о.т.
33-34-572-573-574-575-40 и улица с о.т. 759-760-761762-763, осигуряваща достъп до поземлен имот
147 и 170 по плана на новообразуваните имоти
в зоната по § 4 ЗСПЗЗ в местност Митков мост,
землище гр. Черноморец. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
10406

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Васил Борисов Ботев и Тодор
Стоянов Дупчинов, и двамата от Благоевград,
против Заповед № 1058 от 27.09.2012 г. на кмета на
община Благоевград, с която на основание чл. 109,
ал. 2, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 2, чл. 135 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ е одобрен подробен устройствен
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план (ПУП) – изменение на плана за регулация
и застрояване (ПРЗ) на УПИ ІІ-2995 и УПИ ІХ2995, кв. 1 по плана на VІІ микрорайон, както и
изменение на уличната регулация (ПУР) от о.т.
20 до о.т. 22 в кв. 1 по плана на VІІ микрорайон
на Благоевград, одобрен със Заповед № 215 от
23.03.1998 г. на кмета на община Благоевград,
обособяване на нови УПИ ХХІ и ХХІІ, отредени
за имоти 04279.622.80 по КК на Благоевград, с
предназначение за жилищно строителство и ПЗ за
посочените УПИ е образувано адм.д. № 739/2012 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.12.2012 г. в 10 ч. в зала 001. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10343
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Юлкер Ахмедов Ходжов
с постоянен адрес с. Дебрен, община Гърмен,
против Заповед № 441 от 26.09.2012 г. на кмета
на община Гърмен, с която е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на УПИ V-537,538, кв. 21 по
плана на с. Дебрен за строителство на къща за
гости с търговски обект, по червения, зеления
и синия цвят на приложения към заповедта
проект е образувано адм. дело № 716/2012 г. по
описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 18.12.2012 г. в 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
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като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10344
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1700/2012 г.
по оспорване, предявено от „Динко 1“ – ЕООД,
чрез адв. Десис лава Велчева против Заповед
№ РД-02-14-886 от 3.04.2012 г. на зам.-министъра
на МРРБ, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на Пристанищен терминал „Леспорт“ (УПИ
І-163) – окончателен проект, част от „Пристанище
за обществен транспорт с национално значение
Варна“, попадащ в охранителна зона „А“ по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от „Динко
1“ – ЕООД, чрез адв. Десислава Велчева.
10400
Административният съд – Варна, ХХ състав,
е образувал адм. дело № 3698/2012 г. по жалба
на Силвия Георгиева Петрова от София срещу
Решение № 552-6 от 26 – 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), за
одобряване на ПУП – ПУР на кв. Изгрев, Варна,
в частта относно имот № 10135.2552.2418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
район „Приморски“, община Варна. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответник в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
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седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба на Силвия Георгиева Петрова.
10430
Административният съд – Пловдив, обявява, че Недялка Михайлова Атанасова, Кремена
Георгиева Стоева и Гергана Георгиева Савова-Малиновска са оспорили Решение № 292,
взето с протокол № 14 от 2.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрено
ПУП – ПРЗ и застрояване на кв. Модър, район
„Южен“, гр. Пловдив, и схеми: водоснабдяване,
кана лизац и я, газоснабд яване, елек т рификация, телекомуникация, вертикално планиране,
транспортна инфраструктура, екология, зелена
система и спорт, сборна схема на техническата
инфраструктура, схеми на собствеността, схема
собственост – таблица за трансформаци я на
собствеността, трансформация на частна собственост (държавна, общинска, частна) в публична
общинска собственост, трансформация на частна
собственост (държавна, общинска, частна) в публична общинска собственост – за улична мрежа,
правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПРЗ
на кв. Модър при граници – на югоизток: бул.
Коматевско шосе с целия габарит, съобразен с
уличната регулация, одобрена с плана на „Христо
Ботев“ и „Южен“; на югозапад: до трасето на
новопроектирания sban; на северозапад – до жп
линия Пловдив – София, трасето на улицата от
север (южна тангента) с целия габарит, по сините
и червените означения за регулацията, корекциите
със зелен цвят, зачертаване и щрихи с кафяв цвят,
черни и червени задължителни и ограничителни
линии за застрояването; допълнението с оранжев цвят за велоалеи. Матрица с устройствени
показатели в син цвят в частта по отношение на
ПИ пл. № 109 по плана на кв. Модър – I етап,
бивш имот № 267 по кадастралния план от 1941 г.
на местността Южно от Софийската жп линия,
Дере арк и Фердинандовско шосе, за което е
образувано адм.д. № 3293/2012 г., XVIII състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
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желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
10401
Административният съд – София-град, второ
отделение, 39 състав, съобщава, че по жалба срещу
Решение № 408 от 19.07.2012 г. на СОС (Столичен
общински съвет), с което е одобрен ПУП – план
за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. Люлин 8 м.р. в граници и при
условия, посочени в оспореното решение, обявено
чрез обнародване в „Държавен вестник“, бр. 62
от 2012 г., в частта му, отнасяща се до кв. 34а,
УПИ VІ-326 (УПИ V-25 по оспорвания план), е
образувано адм.д. № 9759/2012 г. по описа на съда,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.03.2013 г. в 14,30 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
10431
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.
дело № 7306/2012 г. на ІІ отделение, 26 състав,
насрочено за 23.01.2013 г. от 13,30 ч., по жалба
на Столична община – район „Красна поляна“,
чрез кмета на района Иван Чакъров и по жалба
на Васил Трайков Георгиев срещу заповед № РД09-50-1601 от 21.12.2011 г. на главния архитект на
Столичната община, с която е одобрено изменение
на план за застрояване и работен устройствен план
за м. НПЗ „Средец“, кв. 2а, УПИ XIII-347, 348,
УПИ XIV-346 и XV-343, 344, 345. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като ответници по делото
чрез подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица имат право да се конституират като
ответници в производството пред съда в срока
по ал. 1 чрез подаване на заявления до съда със
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и
приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
10432
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 52 и чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) с разпореждане
от 27.09.2012 г. по адм.д. № 66/2006 г. съобщава на
ответницата по делото Милена Асенова Цанолфи
с постоянен адрес Кюстендил, ул. Батак 50, че съгласно определение от 18.09.2012 г. производството
по делото се прекратява поради липса на правен
интерес от подадената жалба. Определението
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
10433
Габровският районен съд уведомява ответника Хосе Мартин Милан, роден на 9.11.1974 г.,
с последен известен адрес Габрово, ул. Даскал
Цвятко 8, сега с неизвестен адрес, че има образувано гр.д. № 2188//2012 г. по описа на съда със
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страни: Наталия Генева Амуджева – ищец, и
Хосе Мартин Милан – ответник, с основание на
иска чл. 127, ал. 2 СК, че в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде отговор по чл. 131 ГПК, като в противен
случай делото ще се разгледа с участието на
особен представител.
10434
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, ІІІ състав, призовава Радослав Иванов
Щръклев с последен адрес област Кюстендил,
община Дупница, с. Бистрица, ул. Георги Димитров 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 18.12.2012 г. в 9,20 ч. като ответник по
гр. д. № 506/2012 г., заведено от Валентина Ц.
Фролошка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10435
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Олеся Сергеевна Иванова, гражданка
на Русия, родена на 22.12.1981 г. в гр. Самсара,
Русия, с неизвестен на съда адрес, да се яви в
съда на 30.01.2013 г. в 13,30 ч. като ответница
по гр. д. № 16346/2012 на Пловдивския районен
съд, ІV бр. състав, заведено от Пламен Василев
Иванов от Пловдив, с предмет иск по чл. 49 СК.
Ако въпреки публикацията ответницата не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът є
назначава особен представител.
10436
Разградският районен съд призовава Мазлюме
Сеидова Махмудова, родена на 22.08.1949 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, да се яви незабавно в качеството
си на ответница в Районния съд – Разград, стая
№ 106, за получаване на препис от исковата молба
и приложенията по гр.д. № 1477/2012 г. по описа
на съда. Ответницата да посочи съдебен адрес в
Република Българя. Ако въпреки обнародването
не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът ще є назначи
особен представител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10399
Самоковският районен съд, гр. отделение, втори състав, уведомява Ахмет Хасан Гхариб Хасан,
гражданин на Египет, роден на 15.01.1984 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник
по гр.д. № 922/2012 г. по описа на Самоковския
районен съд и има образувано по предявен
от Веска Иванова Тодорова от гр. Самоков,
кв. Самоково, бл. 38, вх. Б, ет. 6, ап. 19, иск с
правно основание чл. 49 СК за прекратяване на
сключения между тях на 15.10.2009 г. грждански
брак поради настъпило дълбоко и непоправимо
разстройство. Указва му, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на Самоковския районен съд за връчване на книжата по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
10437
Тутраканският районен съд призовава Йълмаз
Олчай, роден на 5.08.1948 г. в с. Паисиево, област
Силистра, понастоящем с неизвестен адрес, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде отговор по чл. 131 ГПК
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като ответник по гр.д. № 131/2012 г., заведено от
Решат Талят Мехмед от с. Паисиево чрез адв.
Гюнер Изет Айналъ, с правно основание чл. 69
ЗН. Указва на ответника, че при неподаване в
срок на писмен отговор и неявяване в съдебно
заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, ищцовата
страна може да поиска непресъствено решение.
10402
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП регистрира промени
по ф.д. № 337/2008 г. за политическа партия с
наименование „Единна народна партия“, както
следва: заличава досегашния състав на Изпълнителния съвет и вписва нов Изпълнителен съвет
в състав: Мария Василева Капон – председател,
Надя Димитрова Миронова, Анатоли Дамянов
Асенов, Евелин Илиев Виденов – заместникпредседатели, членове: Мирослава Красимирова
Бодурова-Енева, Кирил Добринов Георгиев, Тодор
Василев Василев, Марияна Василева Митова,
Емил Торком Мечикян, Борис Бойков Биров,
Ивелина Марианова Харалампиева. Вписва Контролен съвет в състав: Стефан Михайлов Стефанов – председател, членове: Станка Господинова
Тачева, Валентина Василева Василева-Филаделфефс, Лъчезар Александров Алексиев, Валентин
Атанасов Туфекчийски. Партията се представлява
от председателя Мария Василева Капон. Вписва
изменения в устава, приети на Втория редовен
конгрес, проведен на 22.04.2012 г., като уставът
представлява неразделна част от това решение.
10438

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
32. – Централният съвет на ПК „Тракия“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 1 от устава
свиква Национална отчетно-изборна конференция на 16.12.2012 г. в 10 ч. в клуба на Съюза на
тракийските дружества в България в София, ул.
Стефан Караджа 7А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ПК „Тракия“ в периода
след извънредната конференция, състояла се през
октомври 2010 г.; 2. избор на ръководни органи на
партията; 3. промени в устава на ПК „Тракия“;
4. за участие в парламентарните избори 2013 г.;
5. разни.
10314
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Олимпийски клуб – София“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква общо събрание на членовете на 27.12.2012 г.
в 10 ч. в София в аулата на Националната спортна академия „В. Левски“ – Студентски град, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
УС за периода на действието му; 2. вземане на
решение за промяна на дейността на сдружението
от частна в обществена полза; 3. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението;
4. избор на нов управителен съвет на сдружението
за нов мандат; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Поканват се всички членове на сдружението.
10420
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28. – Управителният съвет на гражданско
„Сдружение за Изгрев – София“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.12.2012 г. в 18,30 ч. в София, бул.
Драган Цанков 36, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2012 г.; 2.
организационни въпроси; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще започне на същото място и при
същия дневен ред в 19,30 ч.
10441
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство на Национално
училище за танцово изкуство“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 15.01.2013 г. в 10 ч.
в Националното училище за танцово изкуство в
София, район „Слатина“, бул. Шипченски проход
48, общо събрание на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през периода 2011 – 2012 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. избор на нов съвет на
настоятелите; 4. други. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение
на членовете на сдружението в сградата на Националното училище за танцово изкуство в стаята
на помощник-директор Илиева всеки работен
ден от 10 до 14 ч. Регистрацията на членовете
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 26 от устава на сдуржението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
съветът на настоятелите ще насрочи ново заседание в срок един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
10440
5. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, живущи в София на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 23.01.2013 г. в 17 ч. в помещението на
клуба, София, ул. Граф Игнатиев 24, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
клуба за 2012 г.; 2. доклад на контролния съвет
за дейността и финансовата част на клуба за
2012 г.; 3. разисквания; 4. приемане бюджета на
клуба за 2013 г.; 5. избор на управителен съвет
и контролен съвет. Поканват се всички членове на клуба да присъстват на събранието. При
липса на кворум в началния час за събранието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще се проведе
един час по-късно от обявения начален час при
наличността на явилите се членове независимо
от броя им.
10363
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български врати и прозорци“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.01.2013 г. в 11 ч. в София в заседателната зала на „ТАЛ Инженеринг“ – ЕООД,
с. Казичене, Индустриална зона Запад, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за 2012 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет за 2012 г.; 3. избор на членове
на управителния съвет и контролния съвет; 4.
приемане на насоки за работа през 2013 г.; 5.
приемане на бюджет за 2013 г.; 6. промени в
устава – допълване името на сдружението; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
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12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са налични на адреса
на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч.
10387
93. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Атомен Форум“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на членовете на сдружението
на 21.02.2013 г. в 17,30 ч. на адрес: София 1618, ул.
Вихрен 10 – сграда на „Риск Инженеринг“ – АД,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на „Булатом“ за 2012 г.; 2. приемане
на годишните счетоводни отчети на Български
Атомен Форум; 3. промяна на устава на сдружението; 4. приемане на плана за работа и бюджета
на „Булатом“ за 2013 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10386
28. – Управителният съвет на сдружение
„Бъдеще за нашия роден край“, Белоградчик,
на основание чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 27.12.2012 г. в
14 ч. в механа „Мадона“, Белоградчик, ул. Христо Ботев 26, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението за периода
2007 – 2012 г.; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10349
20. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание на
адвокатите при Бургаската адвокатска колегия на
26 и 27.01.2013 г. в 8,30 ч. в сградата на Съдебната палата – Бургас, ет. 1, зала № 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през
2012 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд за 2012 г.; 4. приемане
бюджет на съвета на колегията за финансовата
2013 г.; 5. избор на адвокатски съвет, председател
на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния
съд; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
10345
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство към
Национална гимназия за хуманитарни науки и
изкуства „Константин Преславски“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.01.2013 г. в 17,30 ч. във Варна, ул. Атанас
Георгиев 20, в сградата на НГХНИ „Константин
Преславски“ – Варна, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на настоятелството; 2. приемане и освобождаване на членове на настоятелството; 3. вземане на решение за освобождаване
на членовете на управителния съвет; 4. избор на
управителен съвет; 5. изменения и допълнения в
устава на настоятелството; 6. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите.
10408
51. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно годишно
събрание на колегията на 26.01.2013 г. в 10 ч. в
Монтана, бул. Трети март 39, Дом на науката и
техниката, ет. 2, зала 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на САК за 2012 г. и вземане на решения; 2. отчет на контролния съвет за
2012 г. и вземане на решения; 3. отчет за работата
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
на АС за 2013 г.; 5. избор на делегати за общо
събрание на адвокатите в страната.
10346
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел фондация „Футболна закрила“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.01.2013 г. в 16 ч.
на адрес: Плевен, ул. Димитър Константинов 2
(нова библиотека), зала № 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет и на контролния съвет на сдружението; 2.
промени в членския състав на управителните
органи на сдружението – освобождаване и избор
на нови членове; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
10407
11. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка
с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на адвокатите при
Разградската адвокатска колегия на 26.01.2013 г.
в 9 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на САК през отчетната 2012 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисципрлинарния
съд; 4. приемане на бюджета на САК за финансовата 2013 г.; 5. избор на председател на САК,
членове на САК, контролен съвет, председател
на ДС и дисциплинарен съд; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на
Разградската адвокатска колегия да участват в
събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
10348
68. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква годишно отчетно-изборно
събрание на колегията на 26 и 27.01.2013 г. в 9 ч.
в сградата на Адвокатската колегия – Силистра,
на ул. Стефан Караджа 19 при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на съвета на колегията
през 2012 г. и вземане на решения по него; 2.
доклад на контролния съвет за проверка на финансовата дейност на САК през 2012 г.; 3. отчет
на дисциплинарния съд за 2012 г.; 4. приемане
бюджет на съвета на колегията за 2013 г.; 5. опре-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1   

деляне броя на членовете на адвокатския съвет,
контролния съвет, дисциплинарния съд и избор
на адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд
и председател на дисциплинарния съд; 6. избор
на делегати за общо събрание на адвокатите; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове. Определя се дата
за допълнителен избор на органи на колегията – 2.02.2013 г. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител.
10439
54. – А двокатският съвет на А двокатска
колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на колегията на
26.01.2013 г. в 11 ч. в комплекс „Фантазия“, парк
„Кенана“, в Хасково при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2012 г.; 2. доклад на контролния съвет
за отчетната 2012 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за отчетната 2012 г.; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2013 г.; 5. избор на делегати за общо събрание на адвокатите
в страната; 6. определяне броя на членовете на
САК, КС и ДС; 7. избор на председател на САК,
председател на ДС, членове на САК, контролен
съвет и дисциплинарен съд; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
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5. – „Те кс и м Б а н к “ – А Д , С о ф и я , Е И К
040534040, на основание чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК
уведомява своите акционери относно началото
на публично предлагане на 20 000 000 нови обикновени поименни безналични акции с право на
един глас в общото събрание на акционерите,
право на дивидент при разпределяне на печалбата
и право на ликвидационен дял, пропорционално
на номиналната им стойност, и от същия клас и
с еднакви права както съществуващите акции, с
номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1 лв. всяка съгласно прието решение на
общото събрание на акционерите, проведено на
10 септември 2012 г., за увеличение на капитала
на дружеството по чл. 192, ал. 1, предл. първо от
Търговския закон (ТЗ) чрез издаване на 20 000 000
нови акции и при спазване на предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ и съгласно
потвърден с Решение № 1067-E от 6.11.2012 г. на
Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за
първично публично предлагане на акции на дружеството. Новите акции се предлагат за записване
на акционерите на „Тексим Банк“ – АД. Съгласно
чл. 194, ал. 1 ТЗ всеки акционер има право да
запише част от новите акции, която съответства
на неговия дял в капитала на дружеството преди
увеличението. При настоящото увеличаване на
капитала на „Тексим Банк“ – АД, чрез издаване
на нови акции не се издават права по смисъла
на § 1, т. 3 ЗППЦК. Предимственото право на
акционера по чл. 194, ал. 1 ТЗ за записване на
новите акции е инкорпорирано в притежаваната
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акция и не може да бъде отделено от нея и само
стоятелно прехвърляно или търгувано. Правото
по чл. 194, ал. 1 ТЗ се погасява с упражняването
му при условията и по реда, предвидени с потвърдения от КФН проспект, а в случаите, когато
не е упражнено – с изтичане на крайния срок на
подписката. Новите акции от увеличението на
капитала на „Тексим Банк“ – АД, няма да бъдат
предлагани на други лица извън определените
в чл. 194, ал. 1 ТЗ. На основание чл. 192а, ал. 2
ТЗ, в случай че новите акции от увеличението
на капитала не бъдат записани изцяло, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със
стойността на записаните нови акции, чиято
емисионна стойност е внесена в определените
срокове. Не се допуска записването на повече
акции от предвидените в решението на общото
събрание на акционерите за увеличение на капитала 20 000 000 нови акции. Началната дата
(„Начало на подписката“), на която най-рано могат да бъдат записани акции, е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната
от двете дати – датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а,
ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“ и датата на
публикацията на съобщението във в-к „Капитал
Дейли“. Крайната дата („Край на подписката“) за
записване на акции е първият работен ден след
изтичането на един месец от началната дата за
записване на акции. Не се допуска записване на
акции преди началния и след крайния срок на
подписката. Записването на акции се извършва
чрез подаване на писмени заявки за записване
на акции по образец до „Тексим Банк“ – АД, в
качеството є на емитент и инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, както и чрез всеки лицензиран
инвестиционен посредник, който ги предава на
„Тексим Банк“ – АД. Заявките се подават всеки
работен ден в рамките на работното време до
крайната дата на подписката. Условията и редът
за записване на акции са подробно описани в
проспекта за първично публично предлагане
на акции на „Тексим Банк“ – АД. Записването
на акции се счита за действително само ако е
платена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайната дата на подписката. Под
заплащане на емисионната стойност се разбира
заверяване на специалната набирателна сметка
(по смисъла на чл. 89, ал. 1 ЗППЦК) с титуляр
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„Тексим Банк“ – АД, открита в левове при „Централна кооперативна банка“ – АД, IBAN:BG06
CECB 9790 5042 6833 00, BIC: CECBBGSF, с
пълния размер на дължимите парични вноски,
съответстващ на 100 % от емисионната стойност
на записаните акции. Платежното нареждане
или вносната бележка трябва да посочват името/
наименованието на лицето, записващо акции,
негови я ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ (за българск и
лица) и броя на записваните акции. В случай че
сметката е заверена с по-малка сума, записването
се счита извършено за съответния брой акции,
чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.
Заявки за записване на акции, чиято емисионна
стойност не е платена по посочения ред, се считат недействителни. Не се удовлетворяват заявки
за записване на акции, в случай че специалната
набирателна сметка бъде заверена след изтичане
на крайния срок за записване на акциите, определен по-горе. Могат да бъдат записани най-малко
една нова акция и най-много такъв брой нови
акции, който е равен на броя на притежаваните
съществуващи акции, умножен по 2. Цялата информация за „Тексим Банк“ – АД, и акциите от
увеличението на капитала на дружеството, които
са предмет на настоящото публично предлагане,
се съдържа в проспекта за публично предлагане
и допускане до търговия на регулиран пазар на
акции на „Тексим Банк“ – АД, потвърден от КФН
с Решение № 1067-Е от 6.11.2012 г. Проспектът
за първично публично предлагане на акции на
„Тексим Банк“ – АД, е публикуван и може да
бъде изтеглен и отпечатан от интернет страницата
на „Тексим Банк“ – АД (www.teximbank.bg). Безплатно копие от проспекта за първично публично
предлагане на акции на „Тексим Банк“ – АД,
може да се получи всеки работен ден от 10 до
17 ч. на адреса на управление на „Тексим Банк“:
София 1309, бул. Тодор Александров 141, както и
на адресите на посочените в проспекта офиси на
„Тексим Банк“ – АД, в които се приемат заявки
за записване на акции, в рамките на работното за
тях време, лица за контакт: Кирил Стоименов и
Елисавета Арсениева, тел. +359 2 9035 645, факс:
+359 2 931 1207. Проспектът за първично публично
предлагане на акции на „Тексим Банк“ – АД, ще
бъде публикуван и на интернет страницата на
КФН (www.fsc.bg).
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