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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63
от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59,
108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12,
23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 5, т. 8 думите „извършване
на работа“ и „извършване на работата“ се
заменят съответно с „извършване на оценка
или работа“ и „извършване на оценката или
работата“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 3:

„3. безвъзмездното извършване на услуга
от държател/ползвател за подобрение на нает
или предоставен за ползване актив.“
2. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. безвъзмездното извършване на услуга
от държател/ползвател за ремонт на нает или
предоставен за ползване актив;“
б) точка 3 се отменя.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 4:
„4. преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия,
в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални
правоприемници на преобразуваните.“
§ 4. В чл. 13, ал. 4, т. 8 думите „извършване на работа“ и „извършване на работата“ се
заменят съответно с „извършване на оценка
или работа“ и „извършване на оценката или
работата“.
§ 5. В чл. 23 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Мястото на изпълнение при доставка
на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства,
която е различна от краткосрочен наем или
краткосрочно предоставяне за ползване на
превозни средства на данъчно незадължено
лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно
пребиваване.
(5) Мястото на изпълнение при доставка на
услуга по отдаване под наем или предоставяне
за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно
предоставяне за ползване на плавателен съд,
за развлекателни и за спортни цели или за
лични нужди на данъчно незадължено лице,
независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е
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предоставен на разположение на получателя
по доставката, когато тази услуга фактически
се предоставя от доставчика от мястото на
установяване на стопанската му дейност или от
постоянен обект, разположен на това място.“
§ 6. В чл. 25, ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. датата на фактическото връщане на
актива с подобрението от държател/ползвател
при прекратяване на договора за наем или
преустановяване ползването на актива, когато
подобрението не е предвидено като условие
и/или задължение по договора.“
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Не се смятат за възнаграждение по доставка
всякакви плащания на неустойки и лихви с
обезщетителен характер.“
2. В ал. 6 се създават изречения второ и
трето: „Левовата равностойност на валутата
може да бъде определена по последния обменен
курс, публикуван от Европейската централна
банка към момента, в който данъкът става
изискуем. Конвертирането меж ду валу ти,
различни от еврото, се извършва, като се
използва обменният курс на всяка от тези
валути към еврото.“
3. В ал. 7 думите „датата, на която данъкът
е станал изискуем“ се заменят с „датата на
възникване на данъчното събитие за нея“.
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 3 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При доставки по договори за концесия
за строителство, за услуга или за добив, когато
възнаграждението е определено изцяло или
частично в стоки или услуги (плащането се
извършва изцяло или частично в стоки или
услуги), към датата на възникване на данъчното събитие:
1. за доставката от концедента към концесионера данъчната основа е договореното
възнаграждение, включително определеното в
стоки или услуги, при спазване изискванията
на чл. 26, ал. 2, 3, 4 и 5; възнаграждението,
определено в стоки или услуги, е равно на
размера на договорената инвестиция, без
компенсацията, когато такава е дължима от
концедента на концесионера съгласно договора
за концесия;
2. за доставката от концесионера към
концедента данъчната основа е равна на
данъчната основа при придобиването или
на себестойността на предоставената стока,
а в случаите, когато стоката е внесена – на
данъчната основа при вноса є или на направените преки разходи, свързани с извършване на предоставената услуга, а ако не може
да бъде определена по този ред, данъчната
основа е пазарната цена на предоставената
стока или услуга.“
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§ 9. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато по реда
на чл. 79, ал. 8 е упражнено право на данъчен
кредит или е извършена корекция.“
§ 10. В чл. 51 се създава ал. 6:
„(6) При доставка с непрекъснато изпълнение на стоки по чл. 7, ал. 1 – 4 с продължителност за период, по-дълъг от един календарен
месец, данъчното събитие настъпва в края
на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките
данъчното събитие настъпва на датата на
прекратяване на доставките.“
§ 11. В чл. 52 се създава ал. 4:
„(4) При доставки по чл. 51, ал. 6 данъчната основа за всеки календарен месец се
определя пропорционално на броя на дните,
включени в съответния календарен месец,
спрямо общия брой на дните на изпълнение
на доставката, включително дните от месеца
на прекратяване на доставките.“
§ 12. В чл. 58, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. зъбни протези, внасяни от лекари по
дентална медицина или зъботехници, човешки
органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма;“.
§ 13. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. е придобит или внесен мотоциклет или
лек автомобил;
5. стоките или услугите са предназначени
за поддръжката, ремонта, подобрението и
експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни
части, комплектовка, горивни и смазочни
материали;“.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и
стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в
т. 1 – 4, в случаите, когато една или повече
от изброените в т. 1 – 4 дейности са основна
дейност за лицето; в тези случаи правото на
приспадане на данъчен кредит е налице от
началото на месеца, следващ месеца, за който
е изпълнено изискването за основна дейност.“
3. В ал. 3 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. с т ок и т е и л и усл у г и т е, използва н и
при безвъзмездно извършване на услуга от
държател/ползвател за ремонт на нает или
предоставен за ползване актив;
4. стоките или услугите, използвани при
безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или
предоставен за ползване актив.“
§ 14. В чл. 73, ал. 4, т. 3 думите „по чл. 50,
т. 2“ се заменят с „по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
§ 15. В чл. 74 се правят следните изменения:
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1. В ал. 2, т. 3 думите „седем дни“ се заменят с „45 дни“.
2. В ал. 3, т. 6 думите „седем дни“ се заменят с „45 дни“.
§ 16. В чл. 75, ал. 3 думите „седмия ден“
се заменят с „45-ия ден“.
§ 17. В чл. 76, ал. 2, т. 4 думите „7 дни“ се
заменят с „45 дни“.
§ 18. В чл. 77, ал. 3 думите „седмия ден“
се заменят с „45-ия ден“.
§ 19. В чл. 79 ал. 8 се изменя така:
„(8) Регистрирано лице, което не е приспаднало или частично е приспаднало данъчен
кредит за произведени, закупени, придобити
или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва само за извършване
на облагаеми доставки по чл. 69, може да
упражни право на данъчен кредит или да
коригира (увеличи) размера на ползвания
частичен данъчен кредит по ред и в размер,
определени с правилника за прилагане на
закона.“
§ 20. В чл. 80, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които
лицето може да докаже, че не са причинени
по негова вина или по вина на лицето, което
използва стоката;“.
§ 21. В чл. 101, ал. 7 думите „по ал. 5“ се
заменят с „по ал. 6“.
§ 22. В чл. 102, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за периода от изтичането на срока, в
който е следвало да бъде издаден актът за
регистрация, ако лицето е подало заявлението
за регистрация в срок, до датата, на която е
регистрирано от органа по приходите;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за периода от изтичането на срока, в
който е следвало да бъде издаден актът за
регистрация, ако лицето е подало заявлението
за регистрация в срок, до датата, на която
са отпаднали основанията за регистрация.“
§ 23. В чл. 103, ал. 2 думите „7 дни“ се
заменят с „45 дни“.
§ 24. В чл. 111 ал. 3 се изменя така:
„(3) Данъкът по ал. 1 се включва в резултата за последния данъчен период, като
декларирането се извършва по реда и в срока
по чл. 125.“
§ 25. В гла ва ед и на десе та се с ъ зда ва
чл. 111а:
„Общи положения
Чл. 111а. (1) Документирането на доставките с място на изпълнение на територията на
страната се извършва по реда на тази глава.
(2) Документирането на доставки с място на
изпълнение на територията на друга държава
членка се извършва по реда на тази глава,
когато данъкът за доставката е изискуем от
получателя и доставчикът е лице, за което са
изпълнени едновременно следните условия:
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1. лицето е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната
или има постоянен обект на територията на
страната, от който е извършена доставката, или
при липса на такова установяване или такъв
обект – има постоянен адрес или обичайно
пребиваване на територията на страната;
2. лицето не е установено в държавата
членка, на чиято територия е мястото на
изпълнение на доставката, или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема
участие в доставката.
(3) Документирането на доставка на стоки
или услуги с място на изпълнение на територията на трета страна или територия се извършва
по реда на тази глава, когато доставчикът е
установил независимата си икономическа
дейност на територията на страната или има
постоянен обект на територията на страната,
от който е извършена доставката, или при
липса на такова установяване или на такъв
обект – има постоянен адрес или обичайно
пребиваване на територията на страната.
(4) В случаите по чл. 113, ал. 11, когато
фактурата или известието към фактурата се
издава от лицето, на което се доставят стоките
или услугите, ал. 2 не се прилага.
(5) Доставчикът не прилага ал. 1 за доставки с място на изпълнение на територията
на страната, когато данъкът е изискуем от
получателя и доставчикът е лице, за което
едновременно са изпълнени следните условия:
1. лицето не е установило независимата
си икономическа дейност на територията на
страната или неговият постоянен обект на
територията на страната не взема участие в
доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект – няма постоянен адрес
или обичайно пребиваване на територията
на страната;
2. лицето е установено в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава
членка, от който е извършена доставката.“
§ 26. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 и 9 думата „фактури“ се заменя
с „фактури и известия към фактури“.
2. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Фактура или известие към фактура от
името и за сметка на данъчно задълженото
лице – доставчик, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително
споразумение между двете страни и при условие че е налице процедура за приемане на
всяка фактура или известие към фактура от
данъчно задълженото лице, доставящо стоките
или услугите.“
3. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Електронни фактури и електронни
известия към фактури се смятат за издадени
на датата, на която доставчикът или друго
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лице, действащо от негово име, предостави
фактурите и известията към фактурите, така
че да могат да бъдат получени от клиента.
(13) За две или повече извършени доставки
на стоки или услуги, данъкът за които става
изискуем през един и същ данъчен период,
може да се издаде сборна фактура. Сборната
фактура задължително съдържа реквизитите
по чл. 114, ал. 1, т. 9 – 15 за всяка отделна
доставка, отразена в сборната фактура, и се
издава не по-късно от последния ден на месеца,
през който данъкът за доставките е станал
изискуем, а при вътреобщностни доставки – в
срока по ал. 5.“
§ 27. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „посочва
изрично, че данъкът е изискуем от получателя“
се заменят с „вписва „обратно начисляване“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Всяко данъчно задължено лице по
избран от него начин осигурява от момента
на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода,
целост та на съдържанието и четливостта
на фактурите и известията към фактурите,
издадени от него или от негово име, както
и на получените от него фактури и известия
към фактури, независимо от това дали са на
хартиен носител, или в електронна форма.“
3. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Фактурата може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12, 14 и 15, когато сумата
на данъчната основа и данъкът не превишават
100 евро или тяхната равностойност в левове, с
изключение на документиране на доставките с
място на изпълнение на територията на друга
държава членка, на вътреобщностни доставки
и на дистанционни продажби на стоки.
(8) В случаите по чл. 111а, ал. 3 издадената
от данъчно задълженото лице – доставчик,
фактура може да не съдържа реквизитите по
ал. 1, т. 12 и 13.
(9) Документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия към
фактури се извършва, при условие че това
документиране се приема от получателя с
писмено или мълчаливо съгласие.
(10) Гарантирането на автентичността на
произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към
фактурата се осигурява от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна
следа между фактурата или известието към
фактурата и доставката на стоки или услуги.
(11) Освен чрез контрола на стопанската
дейност по ал. 10 автентичността на произхода,
целостта на съдържанието и четливостта на
електронна фактура и електронно известие
към фактура се осигуряват чрез следните
примерни технологии:
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1. квалифициран електронен подпис по
смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис, или
2. електронен обмен на данни.“
§ 28. В чл. 115 се създава ал. 7:
„(7) Известието към фактура може да не
съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 12, 14
и 15, освен когато се документират доставките с място на изпълнение на територията на
държава членка, вътреобщностните доставки
и дистанционните продажби на стоки.“
§ 29. В чл. 120 ал. 5 се изменя така:
„(5) Електронният регистър по ал. 3 и отчетът за извършените през данъчния период
покупки по ал. 4 се съставят най-късно в
последния ден на данъчния период.“
§ 30. В чл. 121, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думата „ненарушеността“ се заменя с
„целостта“.
2. Създава се изречение второ: „Когато
данъчните документи се съхраняват чрез
електронни средства, в срока по ал. 1 данъчно задължените лица съхраняват и данните,
осигуряващи автентичността на произхода и
целостта на тяхното съдържание.“
§ 31. Член 122 се изменя така:
„Право на достъп до данъчни документи, съхранявани с помощта на електронни средства
Чл. 122. Когато данъчно задълженото лице
съхранява с помощта на електронни средства,
гарантиращи онлайн достъп до електронни
фактури и електронни известия към фактури, издадени или получени от него, лицето
е длъжно да осигури електронен (онлайн)
достъп до съхраняваните данни на:
1. компетентните органи по приходите – когато лицето е установено на територията на
страната, както и когато лицето не е установено на територията на страната, но данъкът
за доставката е дължим в България;
2. компетентните органи на държавата
членка, където данъкът е дължим – когато
лицето е установено на територията на страната, а данъкът за доставката е дължим в
друга държава членка.“
§ 32. В чл. 130 се създава ал. 4:
„(4) За целите на ал. 3 размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане
е равен на размера на данъчната основа на
доставката с по-ранна дата.“
§ 33. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 накрая се добавя „или вписване в регистър БУЛСТАТ“.
2. В ал. 4 думите „14-ия ден“ се заменят
с „45-ия ден“.
§ 34. В чл. 142 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът за доставката на обща туристическа услуга се начислява с издаване
на протокол, а във фактурата и известието
към нея се вписва „режим на облагане на
маржа – туристически услуги.“
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§ 35. В чл. 143, ал. 1, т. 2 след думите „по
чл. 50“ се добавя „ал. 1“.
§ 36. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Във фактурата и в известието към
фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“ или
„режим на облагане на маржа – произведения
на изкуството“ или „режим на облагане на
маржа – предмети за колекции и антикварни
предмети“.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 37. В чл. 176 се създава т. 6:
„6. не представи или не осигури достъп до
издадени или съставени от него оригинални
счетоводни документи, изискани от органа по
приходите, освен ако документите са загубени
или унищожени, за което лицето е уведомило
органите по приходите.“
§ 38. В чл. 176а, ал. 1, т. 2 думите „в качеството си на физически лица“ се заличават.
§ 39. В чл. 177, ал. 1 думите „друго регистрирано лице“ се заменят с „друго лице“.
§ 40. В чл. 179 думите „Регистрирано по
този закон лице“ се заменят с „Лице“.
§ 41. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 18 изречение трето се заличава;
б) създава се т. 18а:
„18а. „Основна дейност“ по смисъла на
чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното
лице, когато общата стойност на извършените
от лицето доставки по една или повече от
изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 дейности
представлява повече от 50 на сто от общата
стойност на всички изпълнени от лицето
доставки през последните 12 месеца преди
текущия месец, независимо дали са изтекли
12 месеца от регистрацията по този закон.“;
в) в т. 32 се създава изречение второ: „Създаването на нов актив от държател/ползвател
на наетия или предоставен за ползване актив
се приравнява на подобрение.“;
г) създават се т. 65 и 66:
„65. „Автентичност на произхода“ означава
уверение за самоличността на доставчика
или на издаващия фактурата/известието към
фактурата от страна на доставчика или от
страна на получателя по доставката.
66. „Цялост на съдържанието“ означава,
че съдържанието на фактурата и известието
към фактурата не е променено. Форматът на
електронна фактура и електронно известие
към фактура може да бъде променян.“
2. В § 1а се създава т. 6:
„6. Директива 2010/45/ЕС на Съвета от
13 юли 2010 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на да-
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нъка върху добавената стойност по отношение
на правилата за фактуриране (ОВ, L 189/1 от
22 юли 2010 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Правото за подаване на регистрационен опис по образец за наличните активи към
датата на регистрация, което е възникнало
и не е упражнено към датата на влизане в
сила на този закон и за упражняването му
не са изтекли сроковете по чл. 103, ал. 2 или
чл. 132, ал. 4, може да се упражни в срок 45
дни от датата на регистрация по този закон.
§ 43. (1) При доставки по договори за концесия за строителство, за услуга или за добив,
по които възнаграж дението – изц яло или
частично, е определено в стоки или услуги, за
които концедентите или концесионерите не са
издали фактури и данъкът е станал изискуем
през периода 1 януари 2011 г. – 31 декември
2012 г., трябва да начислят данъка в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
(2) Правото на данъчен кредит по ал. 1
може да се упражни за данъчния период, през
който е издадена фактурата, или в един от
следващите 12 данъчни периода.
(3) Алинея 1 се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този закон
административни и съдебни производства.
(4) Регистрираните лица, спрямо които е
налице влязъл в сила индивидуален административен акт, въз основа на който е начислен
данък за доставки по ал. 1, могат да издадат
фактури по тези доставки и за размера на
начисления с акта данък, въз основа на които получателят може да упражни право на
приспадане на данъчен кредит. Правото на
приспадане на данъчен кредит се упражнява
в срока по ал. 2.
(5) Концедентите по договори за концесия
за строителство, за услуга или за добив, по
които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или в услуги,
могат да упражнят правото си на приспадане
на данъчен кредит в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон за получените
доставки на стоки и/или услуги през периода
1 януари 2011 г. – 31 декември 2012 г., които
са използвани или ще бъдат използвани за
доставки по ал. 1 и за които не е упражнено
право на данъчен кредит до влизането в сила
на този закон.
§ 44. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от
2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93
от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г.,
бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 26, 38, 40 и
82 от 2012 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 87 се създава ал. 9:
„(9) Регистрираното лице има право на
електронен достъп до данъчно-осигурителната си сметка по ред и начин, определени
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.“
2. В чл. 152, ал. 2 думите „Обжалване и
управление на изпълнението“ се заменят с „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“.
3. В чл. 169:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не
е в състояние да погаси едновременно до
започване на принудителното им събиране,
погасява се задължението, на което срокът за
плащане изтича най-рано, освен ако в закон
не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични задължения
изтича на една и съща дата, те се погасяват
съразмерно.“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага за вземания по
невлязъл в сила акт, освен ако до образуване
на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната териториална дирекция,
че погасява задължението си по този акт или
погасяването става чрез прихващане.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. В чл. 175, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. върху невнесената в предвидения в
закона срок авансова вноска – от датата, на
която авансовата вноска е станала изискуема,
до датата на внасяне на авансовата вноска,
но не по-късно от 31 декември на годината,
за която се дължи авансовата вноска.“
5. В чл. 179 ал. 1 се отменя.
§ 45. С недължимо платени към 31 декември 2012 г. суми за публични задължения,
установявани от Националната агенция за
приходите, се погасяват задължения по реда
на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, освен ако до влизането
в сила на този закон е подадено искане по
чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 46. За неплатените публични задължения,
срокът за плащане на които е изтекъл преди
1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс се прилага
след 1 януари 2014 г.
§ 47. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
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бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40,
44, 58, 81 и 89 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4а ал. 7 се изменя така:
„(7) Осигурителните вноски на лицата по
ал. 1 се внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е
положен трудът.“
2. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителните вноски за държавното
обществено осигуряване за лицата по чл. 4,
ал. 1 и 2 се внасят от осигурителите до 25-о
число на месеца, следващ месеца, през който
е положен трудът.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Върху допълнителни доходи от трудова
дейност след срока по ал. 1 осигурителните
вноски за месеца, през който е положен трудът, се внасят от осигурителите до 25-о число
на месеца, следващ месеца на начисляването
или изплащането на доходите.“;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 4 и 6 думите „до 10-о число“ се
заменят с „до 25-о число“;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) Осигурителите внасят осигурителните
вноски за всеки месец поотделно.“;
е) алинея 9 се отменя;
ж) в ал. 10 след думата „станции“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава;
з) алинея 11 се изменя така:
„(11) Частта от осигурителните вноски,
която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3, не се удържа от авансовите
плащания.“
3. В чл. 9а ал. 3 се изменя така:
„(3) Внасянето на осигурителните вноски
по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след
подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите
по чл. 5, ал. 6.“
4. Член 40а се изменя така:
„Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване
Чл. 40а. Документите за изплащане на
парично обезщетение за временна неработо
способност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение
на Националния осигурителен институт в
следните срокове:
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1. от осигурителите, техните клонове и
поделения и осигурителните каси – до 15-о
число на месеца, следващ този, през който
осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред
осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о
число на месеца, следващ този, през който
е издаден документът за изплащане на обезщетението.“
5. Член 48б се изменя така:
„Срок за представяне на документи за изплащане
на обезщетение за бременност и раждане
Чл. 48б. Осигурителите, техните клонове и
поделения и осигурителните каси представят
в съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт документите за изплащане на парично обезщетение
за бременност и раждане в срока по чл. 40а,
т. 1, а самоосигуряващите се лица – до 15-о
число на месеца, следващ този, от който се
иска изплащане на обезщетението.“
6. Член 52б се изменя така:
„Срок за представяне на документи за изплащане
на обезщетение за отглеждане на малко дете
Чл. 52б. Осигурителите, техните клонове и
поделения и осигурителните каси представят
в съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт документите за изплащане на парично обезщетение
за отглеждане на дете в срока по чл. 40а,
т. 1, а самоосигуряващите се лица – до 15-о
число на месеца, следващ този, от който се
иска изплащане на обезщетението.“
7. Член 111 се отменя.
8. В чл. 113, ал. 1 думите „20 пункта“ се
заменят с „10 пункта“.
9. В чл. 159:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Осигурителите и самоосигуряващите
се лица внасят осигурителните вноски по
ал. 1 по съответната сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Член 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага за
осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. При наличие
на няколко задължения, които длъжникът
не е в състояние да погаси едновременно до
започване на принудителното им събиране,
той може да заяви кое от тях погасява. Ако
не е заявил това, погасява се задължението,
на което срокът за плащане изтича най-рано.
(5) При несъответствие между подадените
данни за осигурените лица и внесените осигурителни вноски за допълнително задъл-
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жително пенсионно осигуряване преводите
към пенсионноосигурителното дружество се
извършват пропорционално на осигурителните
вноски за лицата, изчислени съгласно данните
по чл. 5, ал. 4, т. 1.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 6;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 6“;
е) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
10. В чл. 355:
а) в ал. 1 думите „на чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 8,
чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158“ се заменят
с „на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 8“;
б) алинея 3 се отменя.
11. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22р:
„§ 22р. Член 159, ал. 5 се прилага и за
осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, срокът
за плащане на които е изтекъл преди 1 юли
2013 г.“
§ 48. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43,
49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9,
60, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 38 и 60 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1, буква „б“, изречение трето думите „до края“ се заменят с „до 25-о число“;
бб) в т. 2, изречение трето думите „до 10-о
число“ се заменят с „до 25-о число“;
вв) в т. 3, буква „в“ думите „до 10-о число“
се заменят с „до 25-о число“;
гг) в т. 5, изречение второ думите „едновременно с изплащането на месечното възнаграждение“ се заменят с „до 25-о число на
месеца, следващ месеца, за който се отнасят“,
а в изречение трето думите „до 10-о число“
се заменят с „до 25-о число“;
дд) в т. 7, изречение второ думите „до 10-о
число“ се заменят с „до 25-о число“;
б) в ал. 5:
аа) в т. 1 думите „до 10-о“ се заменят с
„до 25-о“ и накрая се добавя „като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока
за нейното подаване“;
бб) точка 2 се изменя така:
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„2. подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване
на това обстоятелство, по ред, определен с
наредба на министъра на финансите, в която
посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1
и избрания осигурителен доход.“
2. В чл. 40а, ал. 4 накрая се добавя „след
подадена декларация по ред, определен с наредба на министъра на финансите“.
3. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Осиг у рителните вноски по
този закон се внасят по съответната сметка
на компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите.
(2) При наличие на няколко публични
задължения самоосигуряващите се лица по
чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 могат да заявят по ред, определен с наредба,
издадена от министъра на финансите, кои
задължения за осигурителни вноски по този
закон погасяват. В този случай чл. 169, ал. 4
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
не се прилага.“
§ 49. Здравноосигурителните вноски за
лицата, които са подали декларация по чл. 40,
ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
преди датата на влизане в сила на този закон,
се определят върху половината от минималния
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване. Лицата, които по свой избор желаят
да се осигуряват върху осигурителен доход,
по-висок от половината от минималния размер
на осигурителния доход за самоосигуряващите
се лица, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване, подават
нова декларация в срок до 31 януари 2013 г.
§ 50. Член 41, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване се прилага и за неплатени задължения, срокът за плащане на които е изтекъл
преди влизането в сила на този закон.
§ 51. В Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от
2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 12 и 32 от 2009 г. и бр. 18 от 2011 г.) в
чл. 20 ал. 4 се изменя така:
„(4) Вноск ите във фон д „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ се
внасят едновременно с осигурителните вноски
за държавното обществено осигуряване.“
§ 52. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от
2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и
бр. 38 от 2012 г.) в чл. 10 се правят следните
изменения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

1. В ал. 2 думите „дирекция „Обжалване
и управление на изпълнението“ се заменят с
„дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“.
2. В ал. 3 думите „дирекциите „Обжалване
и управление на изпълнението“ се заменят
с „дирекциите „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“.
§ 53. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и
бр. 40 от 2012 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 26:
а) в т. 6 след думата „конфискации“ се
поставя запетая и се добавя „включително
по чл. 307а от Наказателния кодекс“;
б) създава се т. 12:
„12. разходи за подкуп и/или прикриващи
подкуп на длъжностно лице или на чуждо
длъжностно лице.“
2. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 26,
т. 3, 4, 5, 8 и 10“ се заменят с „по чл. 26, т. 3,
4, 5, 6, 8 и 10“.
3. В чл. 71 ал. 2 се отменя.
4. В чл. 75 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема
действия за промяна на данъчния финансов
резултат и на задължението за съответния
данъчен период.“
5. В чл. 83:
а) в ал. 1 накрая се добавя „на базата
на прогнозна данъчна печалба за текущата
година“;
б) в ал. 2, т. 1 числото „200 000“ се заменя
с „300 000“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на тази глава,
като в този случай не се прилага чл. 89.“
6. В чл. 84 думите „формирали данъчна
печалба за предходната година“ се заменят с
„чиито нетни приходи от продажби за пред
ходната година превишават 3 000 000 лв.“.
7. Член 86 се изменя така:
„Определяне на месечните авансови вноски
Чл. 86. Месечните авансови вноски се
определят по следната формула:
ПДП
АВМЕСЕЧНА = ———— × ДС, където:
12
АВ МЕСЕЧНА е месечната авансова вноска;
ПДП е прогнозната данъчна печалба за
текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния
данък.“
8. Член 87 се изменя така:
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„Определяне на тримесечните авансови вноски
Чл. 87. Тримесечните авансови вноски се
определят по следната формула:
, където:
е тримесечната авансова вноска;
ПДП е прогнозната данъчна печалба за
текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния
данък.“
9. Създава се чл. 87а:
„Деклариране на авансовите вноски
Чл. 87а. (1) Определените по реда на чл. 86
и 87 авансови вноски за текущата календарна
година се декларират с годишната данъчна
декларация за предходната календарна година.
(2) Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна
година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират с декларация
по образец в срока за извършване на първата
авансова вноска след преобразуването.
(3) Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна
година от новоучредено дружество в случаите
по чл. 83, ал. 3 се декларират с декларация
по образец в срока за извършване на първата
избрана тримесечна авансова вноска.“
10. В чл. 88:
а) в заглавието думата „намаляване“ се
заменя с „промени“;
б) в ал. 1 след думата „намаляване“ се добавя „или увеличаване“, а думата „надвишат“
се заменя със „се отличават от“;
в) в ал. 2 след думата „Намалението“ се
поставя запетая и се добавя „съответно увеличението“;
г) създава се ал. 3:
„(3) Декларацията по ал. 1 се подава и в
случаите на преобразуване по реда на глава
деветнадесета, когато е налице промяна в
размера на определените от приемащото
дружество след преобразуването авансови
вноски. Декларацията се подава в срока за
извършване на първата авансова вноска след
преобразуването.“
11. В чл. 89:
а) заглавието се изменя така: „Лихви при
превишение на годишния корпоративен данък
над определените авансови вноски“;
б) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата
от определените месечни авансови вноски за
съответната година или когато 75 на сто от
дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените
тримесечни авансови вноски за съответната
година, върху превишението над 20 на сто се
дължи лихва.
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(2) Сумата, върху която се дължи лихва
по ал. 1, се определя по следните формули:
1. за месечните авансови вноски:
А = Б – (В + 0,2 × В), където:
А е сумата, върху която се дължи лихва;
Б е дължимият годишен корпоративен
данък;
В е общият размер на определените месечни
авансови вноски за годината;
2. за тримесечните авансови вноски:
А = 0,75 × Б – (В + 0,2 × В), където:
А е сумата, върху която се дължи лихва;
Б е дължимият годишен корпоративен
данък;
В е общият размер на определените тримесечни авансови вноски за годината.“;
в) алинея 3 се отменя;
г) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Определени авансови вноски по смисъла на този член са:
1. месечните авансови вноски, определени
по реда на чл. 86, или тримесечните авансови
вноски, определени по реда на чл. 87, за първо, второ и трето тримесечие – за авансовите
вноски преди подаване на декларацията за
промени на авансовите вноски по реда на
чл. 88;
2. намалените или увеличени месечни
авансови вноски или намалените или увеличени тримесечни авансови вноски за първо,
второ и трето тримесечие, определени с декларацията по чл. 88 – за авансовите вноски
след подаване на декларацията за промени
по реда на чл. 88.
(5) Лихвата по ал. 1 се определя съгласно
Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни държавни вземания и се изчислява
от 16 април до 31 декември на съответната
година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване – от датата, следваща
датата, на която изтича срокът за извършване
на първата тримесечна авансова вноска, до
31 декември на годината на преобразуването.“
12. Член 90 се изменя така:
„Внасяне на авансовите вноски
Чл. 90. (1) Месечните авансови вноски се
внасят, както следва:
1. за месеците януари, февруари и март – в
срок до 15 април на текущата календарна
година;
2. за месеците от април до декември – в
срок до 15-о число на месеца, за който се
отнасят.
(2) Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о
число на месеца, следващ тримесечието, за
което се отнасят, а за третото тримесечие – в
срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.“
13. Член 91 се изменя така:
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„Преотстъпване на авансови вноски
Чл. 91. На данъчно задължените лица, на
които се преотстъпва корпоративен данък за
текущата година, се преотстъпва и съответната
част от определените авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.“
14. Член 94 се отменя.
15. В чл. 118:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В годината на преобразуването приемащите дружества правят след преобразуването същия вид авансови вноски както преди
преобразуването, а новоучредените дружества
правят тримесечни авансови вноски.“;
б) в ал. 2 думите „данъчния финансов резултат на“ се заменят с „прогнозната данъчна
печалба, определена от“.
16. В чл. 140, ал. 8, изречения първо и второ думите „включително при определяне на
тримесечните авансови вноски“ се заличават.
17. В чл. 147:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В годината на преобразуването приемащите дружества правят след преобразуването същия вид авансови вноски както преди
преобразуването, а новоучредените дружества
правят тримесечни авансови вноски.“;
б) в ал. 2 думите „данъчния финансов
резултат“ се заменят с „нетните приходи от
продажби“.
18. Член 201 се изменя така:
„Деклариране на данъка. Удостоверение за удържан данък върху доходи на чуждестранни лица
Чл. 201. (1) Лицата, задължени да удържат и
внасят данък при източника по чл. 194 и 195,
декларират дължимия данък за тримесечието
с декларация по образец в срок до края на
месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава в териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите, където
е регистриран или подлежи на регистрация
платецът на дохода.
(2) Когато платецът на дохода не подлежи на
регистрация, данъчната декларация се подава
в териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите – София.
(3) В случаите, когато платецът на дохода е
лице, което не е задължено да удържа и внася
данък, декларацията се подава от получателя
на дохода.
(4) По искане на заинтересованото лице за
внесения по реда на този закон данък върху
доходи на чуждестранни юридически лица се
издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите,
където е подадена или подлежи на подаване
декларацията по ал. 1.“
19. В чл. 202 ал. 1 и 2 се изменят така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

„(1) Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 194, са длъжни да
внесат дължимите данъци в срок до края на
месеца, следващ тримесечието, през което е
взето решението за разпределяне на дивиденти
или на ликвидационни дялове.
(2) Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 195, са длъжни да
внесат дължимите данъци в срок до края на
месеца, следващ тримесечието на начисляване
на дохода.“
20. В чл. 209, ал. 3, т. 3 думите „за които е
участвал в разпределението на номиналната
стойност на ваучерите“ се заменят с „от които за годината преди предходната е получил
първа индивидуална квота“.
21. В чл. 211 думите „съответния месец“
се заменят с „календарната година“.
22. В чл. 212 думите „съответния месец“
се заменят с „календарната година“.
23. В чл. 213:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Данъчната основа за определяне на
данъка върху разходите по чл. 204, т. 2, буква
„а“ е сумата от данъчните основи за месеците
на календарната година, определени по реда
на ал. 2 и 3.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
след думата „разходите“ се добавя „за календарния месец“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая се добавя „за календарния месец“.
24. В чл. 214:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Данъчната основа за определяне на
данъка върху разходите по чл. 204, т. 2, буква
„б“ е сумата от данъчните основи за месеците
на календарната година, определени по реда
на ал. 2 и 3.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
след думата „разходите“ се добавя „за календарния месец“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая се добавя „за календарния месец“.
25. В чл. 215:
а) в ал. 1 думите „календарния месец“ се
заменят с „календарната година“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 думите „текущия месец“ се заменят с „календарната година“;
бб) в т. 2 думите „последните 12 месеца,
включително текущия месец“ се заменят с
„календарната година“;
в) в ал. 3 думата „месеци“ се заменя с
„години“.
26. В чл. 217 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъкът върху разходите се внася до
31 март на следващата година.“
27. Член 219 се изменя така:
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„Отчетност
Чл. 219. (1) Данъчно задължените лица
по тази глава са длъжни да водят подробна
отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им
по този закон от органите по приходите на
Националната агенция за приходите.
(2) Данъчно задължените лица са длъжни
да водят ежедневен и ежемесечен отчет за
получените и изплатените суми за участие
в хазартните игри по образци, утвърдени от
министъра на финансите.
(3) Алинея 2 не се прилага:
1. за хазартната дейност, посочена в раздел V;
2. за хазартните игри, при които залогът
е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга;
3. за хазартните игри, които съгласно Закона за хазарта са осигурени с одобрена от
Държавната комисия по хазарта централна
компютърна система, включително система
за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите,
осигуряваща подаването на информация към
сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигуряват онлайн
регистрация на всяка транзакция в системата
на Националната агенция за приходите.“
28. В глава тридесет и втора наименованието на раздел II се изменя така: „Данък върху
хазартната дейност от тото и лото, игри със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри
със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти,
включително организирани от разстояние“.
29. Член 220 се изменя така:
„Общи положения
Чл. 220. Хазартните дейности от тото и
лото, игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване
на факти, се облагат с данък върху хазартната
дейност, който е окончателен.“
30. Член 221 се изменя така:
„Данъчно задължени лица
Чл. 221. Данъчно задължени лица по този
раздел са организаторите на хазартните игри
тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани
с познаване на факти.“
31. Член 222 се изменя така:
„Данъчна основа
Чл. 222. Данъчната основа за определяне
на данъка върху хазартната дейност от тото
и лото, игри със залагания върху резултати
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от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета, игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително за игрите по този
раздел, организирани от разстояние, е стойността на направените залози за всяка игра.“
32. Член 223 се изменя така:
„Данъчна ставка
Чл. 223. Данъчната ставка на данъка върху
хазартната дейност по този раздел, включително за игрите, организирани от разстояние,
е 15 на сто.“
33. Член 224 се изменя така:
„Деклариране на данъка
Чл. 224. (1) Данъчно задължените лица декларират данъка по този раздел с подаване на
данъчна декларация по образец в срок 7 дни
след определянето на резултатите от играта.
(2) Данъчната декларация по ал. 1 се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на
регистрация на лицето по електронен път с
квалифициран електронен подпис.“
34. Член 225 се изменя така:
„Внасяне на данъка
Чл. 225. Данъкът върху хазартната дейност
по този раздел се внася в срока за декларирането му.“
35. В чл. 226 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъкът се внася в срок до 31 март на
следващата календарна година.“
36. В глава тридесет и втора наименованието на раздел III се изменя така: „Данък
върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено,
включително организирани от разстояние“.
37. Член 229 се изменя така:
„Данъчна основа
Чл. 229. (1) Данъчната основа за определяне на данъка върху хазартната дейност по
този раздел е номиналът на залога, посочен
в билети, талони, или други удостоверителни
знаци за участие в хазартни игри.
(2) Дан ъчната основа за ло тарийни т е
игри – традиционна лотария и числови лотарийни игри Бинго и Кено, организирани
от разстояние чрез интернет, са направените
залози от регистрирани участници.“
38. Член 230 се изменя така:
„Данъчна ставка
Чл. 230. Данъчната ставка на данъка върху
хазартната дейност по този раздел, включително за лотарийните игри – традиционна
лотария и числови лотарийни игри Бинго и
Кено, организирани от разстояние чрез интернет, е 15 на сто.“
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39. Член 231 се изменя така:
„Деклариране на данъка
Чл. 231. Данъчно задължените лица декларират данъка по този раздел с подаване на
данъчна декларация по образец в срок до 10-о
число на месеца, следващ месеца на получаване на удостоверителни знаци за участие в
хазартни игри, а за хазартните игри, организирани от разстояние чрез интернет – в срок
до 10-о число на месеца, следващ месеца на
приключване на играта.“
40. Член 232 се изменя така:
„Внасяне на данъка
Чл. 232. (1) Данъкът върху хазартната дейност по този раздел се внася преди получаване
на удостоверителните знаци за участие или
осъществяване на вноса им.
(2) Удостоверителните знаци за участие се
предоставят на данъчно задължените лица
само след представяне на документите за
платения данък.
(3) Данъкът върху хазартната дейност за
игри по този раздел, организирани от разстояние чрез интернет, се внася в срок до
10-о число на месецa, следващ месеца на
приключване на играта.“
41. Член 233 се изменя така:
„Възстановяване на данък
Чл. 233. (1) Платеният данък върху неизползваните удостоверителни знаци за участие
се възстановява от териториалната дирекция
на Националната агенция за приходите по
мястото на регистрация на лицето:
1. след приключване на всеки дял (тираж)
на лотарийните игри, или
2. когато лицензът на организатора е
прекратен на основание чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Закона за хазарта.
(2) Дан ък ът по а л. 1 се въ зстановява
след подаване на искане за възстановяване
по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат
неизползваните удостоверителни знаци за
участие, както и решението на Държавната
комисия по хазарта за прекратяване на лиценза в случаите по ал. 1, т. 2.“
42. В чл. 234 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъкът се внася в срок до 31 март на
следващата календарна година.“
43. В глава тридесет и втора наименованието
на раздел IV се изменя така: „Данък върху
хазартната дейност от игри, организирани
от разстояние, при които залогът за участие
е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга“.
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44. Член 235 се изменя така:
„Общи положения
Чл. 235. Хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът
за участие е чрез цената на телефонна или
друга електронна съобщителна услуга, се облага с данък върху хазартната дейност, който
е окончателен.“
45. Член 236 се изменя така:
„Данъчно задължени лица
Чл. 236. Данъчно задължени лица по реда
на този раздел са организаторите на хазартните
игри, организирани от разстояние, при които
залогът за участие е чрез цената на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга.“
46. Член 237 се изменя така:
„Данъчна основа
Чл. 237. Данъчната основа за определяне
на данъка по този раздел е увеличението на
цената на телефонната или друга електронна
съобщителна услуга.“
47. Член 239 се изменя така:
„Деклариране на направените залози и данъка
Чл. 239. (1) Организаторът на хазартната
игра декларира направените залози и данъка
по този раздел в териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число
на месеца, следващ месеца на провеждането
на игрите, с декларация по образец.
(2) Операторът на телефонната или друга
електронна съобщителна услуга декларира
направените залози и данъка по този раздел
в териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца,
следващ месеца на провеждането на игрите,
с декларация по образец.“
48. Член 240 се изменя така:
„Внасяне на данъка
Чл. 240. (1) Данъкът върх у хазартната
дейност по този раздел се удържа и внася от
оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число
на месеца, следващ месеца на провеждането
на игрите.
(2) Операторът на телефонната или друга
електронна съобщителна услуга е длъжен
да се увери, че организаторът на хазартната
игра е получил разрешение от Държавната
комисия по хазарта, и да представи пред
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите договора, въз основа
на който приема залозите, с вписана клауза
за увеличението в цената на телефонната или
друга електронна съобщителна услуга.“
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49. В чл. 241 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъкът се внася от организатора на
хазартната игра в срок до 31 март на следващата календарна година.“
50. В глава тридесет и втора наименованието на раздел V се изменя така: „Данък
върху хазартната дейност от игри с игрални
автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние“.
51. Член 242 се изменя така:
„Общи положения
Чл. 242. Хазартната дейност от игри с
игрални автомати и игри в игрално казино,
включително организирани от разстояние,
се облага с данък върху хазартната дейност,
който е окончателен.“
52. Член 243 се изменя така:
„Данъчно задължени лица
Чл. 243. Данъчно задължени лица по този
раздел са организаторите на хазартни игри
по чл. 242.“
53. Член 244 се изменя така:
„Определяне на данъка
Чл. 244. Данъкът върху хазартната дейност
по този раздел се определя за вписаните в
удостоверението за издаден лиценз:
1. иг ра лни автомат и и/и ли ви рт уа лни
игрални автомати в игрална зала, съответно
всяко игрално място от тях;
2. игрални маси и/или виртуални игрални
маси и игрални автомати и/или виртуални
игрални автомати в игрално казино, съответно
всяко игрално място от тях.“
54. Член 245 се изменя така:
„Размер на данъка
Чл. 245. (1) Данъкът върху хазартната дейност по този раздел е в размер, както следва:
1. за игрален автомат и/или виртуален
игрален автомат в игрална зала и игрално
казино, съответно всяко игрално място от
него – 500 лв. на тримесечие;
2. за рулетка и/или виртуална рулетка с
максимален брой до 10 едновременни игрални
сесии в казино за игрална маса – 22 000 лв.
на тримесечие за всяка игрална маса;
3. за друго игрално оборудване и/или друго
виртуално игрално оборудване с максимален брой до 7 едновременни игрални сесии
в казино – 5000 лв. на тримесечие за всяко
игрално оборудване;
4. за игри в игрално казино, за които се
събират такси и комисиони за участие – 15
на сто от събраните такси и комисиони за
съответното тримесечие.
(2) За тримесечията преди издаване и
след отнемане на лиценза за организиране
на хазартни игри със съответното игрално
оборудване данък по ал. 1, т. 1 не се дължи.
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(3) Данъкът по ал. 1, т. 1 се дължи в пълен
размер за тримесечието, в което е издаден или
е отнет лицензът за организиране на хазартни
игри със съответното игрално оборудване.
(4) В случаите по чл. 40 от Закона за хазарта
данъкът по ал. 1, т. 1 – 3 се дължи в пълен
размер за тримесечието, в което е спряна или
възобновена дейността.“
55. Член 246 се изменя така:
„Деклариране на данъка
Чл. 246. (1) Данъчно задължените лица
декларират данъка по този раздел с подаване
на данъчна декларация по образец в срок до
15-о число на месеца, следващ тримесечието.
(2) Данъчната декларация по ал. 1 се подава
в териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите по мястото на регистрация на лицето.“
56. Член 247 се изменя така:
„Внасяне на данъка
Чл. 247. Данъкът върху хазартната дейност
по този раздел се внася в сроковете за декларирането му.“
57. Член 249 се изменя така:
„Данъчна основа
Чл. 249. Данъчната основа за определяне
на данъка върху приходите са приходите на
бюджетното предприятие от сделки по чл. 1
от Търговския закон, както и от отдаване под
наем на движимо и недвижимо имущество,
начислени през съответната година.“
58. Член 253 се изменя така:
„Внасяне на данъка
Чл. 253. Данъкът върху приходите се внася
в срок до 31 март на следващата година.“
59. В чл. 257, ал. 2 навсякъде думите „календарния месец“ се заменят с „календарната
година“.
60. В чл. 260 думите „ежемесечно в срок
до края на следващия месец“ се заменят с „в
срок до 31 март на следващата година“.
61. В чл. 277а се създава ал. 3:
„(3) Лице, което е предоставило на работодатели ваучери за храна, които не отговарят
на условията и реда за отпечатване на ваучери
за храна, определени с наредбата по чл. 209,
ал. 6, се наказва с имуществена санкция в
размер на номиналната стойност на предоставените ваучери за храна, но не по-малко
от 2000 лв.“
62. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 65 – 69:
„65. „Подкуп“ за целите на чл. 26, т. 12 са
престъпленията по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс.
66. „Длъжностно лице“ и „чуждо длъжностно лице“ са тези по смисъла на чл. 93,
т. 1 и 15 от Наказателния кодекс.
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67. „Дата на спиране на дейност от организатор на хазартни игри“ за данъчни цели
е датата, на която данъчно задълженото лице
е предало удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Държавната комисия
по хазарта.
68. „Дата на възобновяване на дейност от
организатор на хазартни игри“ за данъчни цели
е датата, следваща датата, на която данъчно
задълженото лице е получило удостоверението
си за издаден лиценз от Държавната комисия
по хазарта.
69. „Игрална сесия“ е тази по смисъла на
§ 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на
Закона за хазарта.“
§ 54. Лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по
чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното
подоходно облагане, и лицата, начислили
през четвъртото тримесечие на 2012 г. доход
по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от Закона за
корпоративното подоходно облагане, подават
декларация по образец по действащия към
31 декември 2012 г. ред, предвиден в глава
двадесет и шеста от Закона за корпоративното
подоходно облагане.
§ 55. По реда на глава двадесет и шеста от
Закона за корпоративното подоходно облагане
се декларират дължимите данъци след 1 януари
2013 г., включително данъците, дължими, но
невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември
2012 г., срокът за подаване на декларацията
по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното
подоходно облагане е 31 юли 2013 г.
§ 56. С годишната данъчна декларация по
чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно
облагане за 2012 г. се декларират определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски
за корпоративния данък за 2013 г.
§ 57. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г. и бр. 40 и 81
от 2012 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 11 се създава ал. 5:
„(5) При авансово изплащане на дохода по
чл. 38, ал. 13 същият се счита за придобит на
датата на падежа на депозита или на датата
на предсрочното му прекратяване.“
2. В чл. 13, ал. 1:
а) точка 8 се изменя така:
„8. доходите от лихви по банкови сметки, с
изключение на лихвите по депозитни сметки,
в търговски банки и клонове на чуждестранни
банки, установени в държава – членка на Ев-
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ропейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;“
б) точка 22 се изменя така:
„22. предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата
и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани
изцяло или частично от Национален фонд
„Култура“, както и предоставените държавни парични награди за особени заслуги към
българската държава и нацията;“.
3. В чл. 33, ал. 6 се създава т. 10:
„10. данъчната стойност на имуществото
към момента на заличаването на едноличния
търговец от търговския регистър – в случаите
на заличаване на едноличен търговец, когато
имуществото на предприятието е преминало
към физическото лице – собственик.“
4. В чл. 35, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „с изключение на лихвите по
чл. 38, ал. 13“.
5. В чл. 38 се създава ал. 13:
„(13) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически
лица доходи от лихви по депозитни сметки в
търговски банки.“
6. Член 40 се изменя така:
„Приспадане на патентен данък
Чл. 40. (1) В случаите по чл. 39, ал. 1 от
данъка върху общата годишна данъчна основа
или от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като
едноличен търговец се приспада дължимият
и внесен патентен данък по реда на Закона
за местните данъци и такси към датата на
подаване на декларацията за отпадане на
основанията за облагане с патентен данък.
(2) Размерът на патентния данък по ал. 1
се удостоверява с документ, издаден от компетентната община.“
7. В чл. 42, ал. 8 думите „до края“ се заменят с „до 25-о число“.
8. В чл. 45:
а) създава се нова ал. 8:
„(8) Служебните бележки по ал. 4 и 7 се
издават при поискване от лицето, придобило
дохода, а когато лицето не е поискало издаването им – в срок до 15 април на следващата
година.“;
б) досегашната ал. 8 става ал. 9.
9. В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8,
10 – 12“ се заменят с „чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11,
12 и 13“.
10. В чл. 48 ал. 5 се отменя.
11. В чл. 50, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. придобитите през годината от източник
в чужбина доходи от:
а) дивиденти;
б) ликвидационни дялове;
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в) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13;“.
12. В глава единадесета наименованието
на раздел ІІ се изменя така: „Декларация за
дължими данъци“.
13. Член 55 се изменя така:
„Задължение за подаване на декларацията за
дължими данъци
Чл. 55. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на
този закон, подават декларация по образец за
дължимите данъци.
(2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, дек
лараци ята по ал. 1 се подава от лицето,
придобило дохода.
(3) В декларацията по ал. 1 не се посочва
удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация
по реда на чл. 73, ал. 6.“
14. Член 56 се изменя така:
„Срок за подаване на декларацията за дължими
данъци
Чл. 56. Декларацията по чл. 55, ал. 1 се
подава в сроковете за внасяне на дължимите
данъци.“
15. Член 57 се изменя така:
„Място на подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 57. Декларацията по чл. 55, ал. 1 се
подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която
подлежат на внасяне дължимите данъци.“
16. В чл. 65:
а) в ал. 1 думите „следващ месеца“ се заменят със „следващ тримесечието“;
б) в ал. 2 и 3 думите „следващ месеца“ се
заменят със „следващ тримесечието“, а думите
„през който“ се заменят с „през което“;
в) в ал. 4 след думите „в срок до края на
месеца“ се добавя „следващ тримесечието“, а
думите „през който“ се заменят с „през което“;
г) в ал. 7 думите „следващ месеца“ се заменят със „следващ тримесечието“, а думите
„през който“ се заменят с „през което“;
д) алинея 9 се изменя така:
„(9) Данъкът по чл. 46 за доходите по
чл. 38, ал. 13 се удържа и внася от търговските
банки и клоновете на чуждестранни банки в
страната в срок до края на месеца, следващ
месеца на придобиването на дохода.“;
е) в ал. 10 думите „следващ месеца“ се
заменят със „следващ тримесечието“;
ж) алинеи 11 и 12 се изменят така:
„(11) Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о
число на месеца, следващ месеца, през който
данъкът е удържан или през който са направени
частичните плащания в случаите по чл. 42,
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ал. 6. Работодателят по основното трудово
правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5
в срок до 25 февруари на следващата година.
(12) Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи,
са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и
чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване
на дохода, като за доходи, придобити през
четвъртото тримесечие на данъчната година,
не се удържа и внася авансов данък.“
17. В чл. 67:
а) в ал. 1 думите „до 15-о число“ се заменят
с „в срок до края“;
б) в ал. 2 думите „чл. 44“ се заменят с
„чл. 44, ал. 3“;
в) в ал. 3 думите „до 15-о число“ се заменят
с „в срок до края“.
18. В чл. 73:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Предприятията и самоосигуряващите
се лица по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване – платци на доходи, изготвят
справка по образец за изплатените през годината доходи:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи
на облагане с данък върху общата годишна
данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане
с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142,
ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество,
с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24,
в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице,
превишава 5000 лв.
(2) При преобразуване или прехвърляне на
предприятие справката по ал. 1 се изготвя от
правоприемника.“;
б) в ал. 3 се създава изречение второ: „В
случаите на продажба, замяна или друго
възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходите се включват
в справката по ал. 1 за данъчната година на
прехвърлянето.“;
в) в ал. 5 числото „10“ се заменя с „5“.
19. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 57, 58 и 59:
„57. „Данъчна стойност“ за целите на чл. 33,
ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от
Закона за корпоративното подоходно облагане.
58. „Депозитни сметки“ са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок
срещу възнаграждение (лихва).
59. „Държавна парична награда за особени
заслуги към българската държава и нацията“
е държавната парична награда на лица за
изключителните им постижения и цялостен
принос в областта на културата, науката,
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образованието, отбраната и националната
сигурност, здравеопазването, спорта и др., за
укрепване и развитие на гражданското общес
тво, демократичните институции и защитата
на човешките права и свободи, за борба с
бедствия и аварии, за опазване на околната
среда и за проявена лична доблест, предоставена по реда на Закона за награждаване
на лица за особени заслуги към българската
държава и нацията.“
§ 58. Доходите от дейността на физическите
лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични
търговци, за производство на непреработена
растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на
декоративна растителност, изплатени през
2012 г. под формата на държавни помощи,
субсидии и друго подпомагане от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони
и от държавния бюджет, не се включват в
облагаемия доход по чл. 26 и 29 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
и не подлежат на облагане с данък, когато
са за 2009 г. или за предходни години. Тези
доходи се декларират в годишната данъчна
декларация по чл. 50 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица за 2012 г.
§ 59. Внесеният през четвъртото тримесечие
на 2012 г. окончателен данък за начислени/
изплатени доходи на чуждестранни лица по
глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларира в
действащите към 31 декември 2012 г. срокове
и ред на раздел II от глава единадесета на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица се декларират и данъците,
дължими за доходи, начислени/изплатени до
31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне
след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г.
За данъците, дължими, но невнесени към
31 декември 2012 г., срокът за подаване на
декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
е 31 юли 2013 г.
§ 61. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г. и бр. 29 и 54 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32:
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а) в ал. 1, т. 3 и 4 числото „630“ се заменя
с „645“;
б) в ал. 7 числото „685“ се заменя със „710“;
в) в ал. 8 числото „600“ се заменя с „645“;
г) в ал. 9 числото „685“ се заменя със „710“.
2. В чл. 33:
а) в ал. 1, т. 2 след код „2707 99 19“ се добавя „2707 99 99“ и се поставя запетая;
б) в ал. 3 думите „по ал. 1“ се заменят с
„по ал. 1, т. 1 – 4“.
3. В чл. 57а се създава ал. 7:
„(7) Лицата по ал. 1, т. 2, които продават
природен газ, използван само за моторно
гориво, не подлежат на задължителна регистрация по този закон.“
4. В чл. 66, ал. 5 в изречение второ думата „уведомление“ се заменя с „искане“, а в
изречение трето думата „Уведомлението“ се
заменя с „Искането“.
5. В чл. 84:
а) в ал. 6 се създават т. 17 – 21:
„17. основание за недължимост на акциза;
18. уникален идентификатор на контролна
точка;
19. номер на транзакция;
20. административен референтен код на
е-АД или номер на друг документ, с който
са получени акцизните стоки;
21. стойност на увеличението/намалението
на акциза.“;
б) в ал. 11 след думите „обекта на регис
трираното лице“ се добавя „по ред и начин,
определени с правилника за прилагане на
закона“;
в) алинея 15 се отменя.
6. В чл. 85, ал. 2 се създава т. 8:
„8. основание за недължимост на акциза.“
7. В чл. 86 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 13, когато
документите, доказващи вътреобщностната
доставка на акцизните стоки, са получени в
срок до подаване на акцизната декларация, се
издава кредитно известие към регистрирания
електронен акцизен данъчен документ, в което
се посочва основанието за недължимост на
акциза и се включва в данъчния период на
издадения регистриран електронен акцизен
данъчен документ.
(6) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 13, когато
документите, доказващи вътреобщностната
доставка на акцизните стоки, са получени
след срока по ал. 5, но в срок до подаване на
акцизната декларация за следващия данъчен
период, се издава кредитно известие към
регистрирания електронен акцизен данъчен
документ, в което се посочва основанието за
недължимост на акциза и се включва в периода, следващ данъчния период на издадения
регистриран електронен акцизен данъчен
документ.
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(7) Посочването на количествата в акцизното дебитно или кредитно известие е само
за целите на определянето на увеличението
или намалението на начисления акциз по
издаден акцизен данъчен документ.“
8. Член 113а се отменя.
9. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните складове
(ДВ, бр. 54 от 2012 г.) в § 78 думите „извършващи дейности с природен газ“ се заличават.
§ 62. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63,
105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50,
69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19, 34 и 99 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се
придружават с превод на български език на
съдържанието на отразените в тях стопански
операции, с изключение на документите, които
са данъчни документи по смисъла на чл. 112,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност.“
2. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. Директива 2010/45/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2010 г. за
изменение на Директива 2006/112/ЕО относно
общата система на данъка върху добавената
стойност по отношение на правилата за фактуриране на данък върху добавената стойност
(ОВ, L 189/1 от 22 юли 2010 г.).“
§ 63. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г. и бр. 21
от 2012 г.) в чл. 77м се създава ал. 3:
„(3) Фондът се освобождава от заплащане на корпоративен данък за дейностите по
компенсиране на инвеститорите.“
§ 64. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54 и 82 от 2012 г.) в преходните и заключителните разпоредби се
създава § 4а:
„§ 4а. (1) Типовете и модификациите на
игрални автомати и други игрални съоръжения, включени в утвърдения списък по чл. 18,
ал. 1, т. 7 от отменения Закон за хазарта, се
смятат за утвърдени типове и модификации
на игрално оборудване съгласно чл. 22, ал. 1,
т. 8 и могат да се произвеждат и внасят, за
да се експлоатират в страната.
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(2) До влизането в сила на наредбата по
чл. 42, ал. 2:
1. Българският институт по метрология
изпитва игрално оборудване на производители,
които имат издаден лиценз от Комисията, и
одобрява типове и модификации на такова
оборудване по реда на отменения Закон за
хазарта;
2. Българският институт по метрология извършва първоначални и периодични проверки
на игрално оборудване по реда на отменения
Закон за хазарта;
3. Комисията утвърждава типове и модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 след представяне на удостоверения
за одобрени типове, издадени от председателя
на Българския институт по метрология.“
§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари
2013 г., с изключение на § 61, т. 2, буква „а“,
т. 3, 4 и 6, т. 7 – относно чл. 86, ал. 7, и т. 9 и
§ 64, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“,
§ 61, т. 5, т. 7 – относно чл. 86, ал. 5 и 6, и
т. 8, които влизат в сила от 1 април 2013 г.,
и § 47, т. 9, буква „в“ – относно чл. 159, ал. 5,
и т. 11, които влизат в сила от 1 юли 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10663

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 397
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Изменям Указ № 336 от 1 октомври 2012 г.
(ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г.), както следва:
Назначавам Костадин Ташев Коджабашев – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Испания,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Княжество Андора със
седалище в Мадрид.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10738
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УКАЗ № 398
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бойко Василев Коцев – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Руската федерация, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Република Узбекистан със седалище
в Москва.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.
за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, приет с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74
и 102 от 2010 г., бр. 16, 52, 83 и 97 от 2011 г.
и бр. 22, 42, 58 и 87 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 13, ал. 1 числото „17“ се заменя
с „16“.
§ 2. В чл. 17, ал. 1 думите „и дирекция
„Европейск и инфрастру кт у рни проекти и
благоустройствени дейности“ се заличават.
§ 3. В приложението към чл. 13, ал. 3 на
ред „Политически кабинет в т.ч.:
съветници, експерти и технически сътрудници“ цифрата „6“ се заменя със „7“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 ноември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

10778
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на нормативни актове на Ми
нистерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с
Постановление № 109 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г.
и бр. 12 и 22 от 2012 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 9, ал. 1 числото „326“ се заменя
с „324“.
2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Служителите могат да бъдат наг
раждавани с отличия за образцово изпълнение
на служебните си задължения в съответствие
със Закона за държавния служител със заповед
на председателя на БИМ.“
3. В приложението към чл. 9, ал. 2:
а) в наименованието числото „326“ се заменя с „324“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „281“ се заменя с „279“;
в) на ред „Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, включително регионалните
отдели“ числото „214“ се заменя с „212“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, приет с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2011 г.; изм., бр. 22 от 2012 г.), се
правят следните изменения:
1. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Служителите на агенцията могат
да бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения
в съответствие със Закона за държавния
служител.“
2. В приложението към чл. 11:
а) в наименованието числото „40“ се заменя с „42“;
б) на ред „дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ числото
„28“ се заменя с „30“.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 73,
74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99 и 107
от 2011 г. и бр. 22, 33, 41 и 62 от 2012 г.), се
правят следните изменения:
1. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11,
ал. 3:
а) на ред „дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ числото „22“ се заменя с „21“;
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б) на ред „дирекция „Външноикономическа
политика“ числото „115“ се заменя със „116“.
§ 4. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г., бр. 22,
53 и 88 от 2011 г.; Решение № 15898 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 4
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 33 и 62 от 2012 г.)
се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „40“ се заменя с „42“.
2. В т. 13 числото „326“ се заменя с „324“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Националния център „Евро
пейски младежки програми и инициативи“,
приет с Постановление № 99 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2008 г., бр. 64 и 79 от
2009 г., бр. 51 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, т. 1 думите „Европейския
съюз, и по Програма ФАР на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38 от 2008 г.)“ се заменят с „Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от
2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и
54 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Центърът е структуриран в две дирекции, финансов контрольор и звено за
вътрешен одит.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Управление на
проекти по национални, европейски и международни младежки програми“.“
§ 3. В глава четвърта се създава раздел Iа:
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„Раздел Iа
Финансов контрольор
Чл. 12а. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финансова
дейност на центъра.
(3) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. След думите „проекти по“ се добавя
„национални“ и се поставя запетая.
2. В т. 1 след думите „международни организации“ се поставя запетая и се добавя „както
и с договарящите органи по оперативните
програми съгласно чл. 2 от Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, и други донорски програми;“.
3. В т. 7 думите „съобразно сключените
договори“ се заличават.
4. Създават се т. 11 – 16:
„11. координира работата и оказва методическа помощ на младежките организации
в процеса на подготовка и изпълнение на
проекти по оперативните програми и други
донорски програми, както и прилага и следи за
спазването на правилата при изпълнението им;
12. разработва проекти на национални
програми за младежки дейности, осъществява
и координира тяхното изпълнение;
13. приема, оценява и координира изпълнението на проектите по програмите за
младежки дейности;
14. поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по
текущите договори, както и на получените
средства от Европейската комисия;
15. дава указания на крайни бенефициенти
за изпълнение на дейности по проектите;
16. осъществява координация със заинтересуваните институции.“
§ 5. Член 15а се отменя.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „държавните служители“
се заменят със „служителите в центъра“, а
думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Награждаването на служителите по
ал. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор, в която се определя видът
отличие.“
§ 7. Приложението към чл. 12, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 12, ал. 2
Численост на персонала на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ – 31 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Финансов контрольор
1
Звено за вътрешен одит
2
Обща администрация
8
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и информационно обслужване“
8
Специализирана администрация
19
в т.ч.:
дирекция „Управление на проекти по
национални, европейски и международни младежки програми“
19“

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10783

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
регистриране на наименованията на артис
тичните групи, приета с Постановление № 158
на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ,
бр. 33 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.,
бр. 14 от 2006 г. и бр. 54 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистърът е публичен. Информацията от него се публикува на страницата на
Министерството на културата в интернет.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на културата може да
възлага правомощията си по наредбата на
оправомощен от него заместник-министър.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За регистриране наименованието на
артистичната група се подава писмено или
по електронен път заявление до министъра
на културата от участниците в групата или
от упълномощено от тях лице. В случаите,
когато заявлението и приложените към него
документи се подават по електронен път, се
спазват изискванията на Закона за електронния
документ и електронния подпис чрез използване на квалифициран електронен подпис.“
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2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думата „номер“ се добавя
„или личен номер на чужденец“;
б) в т. 4 след думата „имената“ се поставя
запетая и се добавя „единните граждански
номера или лични номера на чужденец“.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 след думата „културата“
се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 след думата „културата“
се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
§ 5. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) В регистъра се вписват наименованието на групата, изписано на кирилица, а по
желание на заявителя – и на друга азбука, артистично-изпълнителската дейност на групата,
имената и адресът на лицето, упълномощено
съгласно чл. 79 от Закона за авторското право
и сродните му права да представлява групата.“
§ 6. В чл. 9, ал. 1 след думата „културата“
се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Заповедите на министъра на културата или на оправомощен от него заместник-министър по наредбата, мотивираното
решение за отказ за регистрация, както и
непроизнасянето в срока по чл. 5, ал. 2 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 8. Създава се чл. 12:
„Чл. 12. (1) Лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и
сродните му права да представлява групата,
ежегодно до 31 януари подава декларация до
министъра на културата или до оправомощен
от него заместник-министър за липса на промени в състава на участниците в групата. В
случай че декларация не е подадена, се счита,
че промени не са настъпили.
(2) Лицето по ал. 1 в тримесечен срок
от наст ъпване на пром яна в състава на
участниците уведомява за това министъра
на културата или оправомощен от него заместник-министър. Уведомлението съдържа
имената, единните граждански номера или
лични номера на чужденец, както и адресите
на всички участници към момента на подаването му. Към него се прилагат пълномощни
от новопостъпилите участници по чл. 3, ал. 1
и/или чл. 3, ал. 2, т. 3.
(3) Членове 3 – 7 и ал. 2 се прилагат съответно и при промяна на лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското
право и сродните му права да представлява
групата. В тези случаи заявлението по чл. 3,
ал. 1 може да не бъде подписано от вписаното
в регистъра лице по чл. 3, ал. 2, т. 3.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Образуваните преди влизането в сила
на постановлението административни производства се довършват по досегашния ред.
§ 10. (1) За артистичните групи, чиито
наименования са регистрирани до влизането
в сила на постановлението, декларациите и
уведомленията по чл. 12 се подават в тримесечен срок от влизането му в сила. В случай
че такива не бъдат подадени, се счита, че
промени не са настъпили.
(2) Вписванията в регистъра, направени до
влизането в сила на постановлението, запазват своето действие. За тях на страницата на
Министерството на културата в интернет се
публикуват данните по чл. 6, ал. 2.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, т. 1 относно чл. 2, ал. 2,
която влиза в сила от 1 май 2013 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10780

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета с
Постановление № 280 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от
2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г.,
бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., бр. 1
и 25 от 2007 г., бр. 34 и 92 от 2008 г., бр. 28
от 2010 г. и бр. 20 и 107 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират таксите
по ал. 1 за летище с годишен трафик над
5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози
на територията на Република България.
(3) Таксите по ал. 2 се определят по методиката съгласно приложение № 1.“
§ 2. В чл. 2, ал. 2, изречение първо думите „удостоверението за летателна годност, в
ръководството за летателна експлоатация“
се заменят с „удостоверението за летателна
годност или в ръководството за летателна
експлоатация“, а думите „или в друг еквивалентен официален документ“ се заличават.
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§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. пътници;“
б) създават се т. 5 и 6:
„5. сигурност;
6. шум (екологична).“
2. В ал. 2, т. 1 думите „в зоната на летищата“ се заменят с „в зоните и районите на
летищата“.
§ 4. В чл. 4 думите „по чл. 3, ал. 1, т. 1 и
2“ се заменят с „по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Фактурата се издава от:
1. летищната администрация от името
на Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ – за таксите по
чл. 3, ал. 1;
2. летищната администрация от името на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на международен договор, ратифициран,
обнародван и влязъл в сила за Република
България, и при условията, определени в
него за събиране на таксите – за таксите по
чл. 3, ал. 1;
3. концесионера, когато за гражданското
летище за обществено ползване е предоставена концесия, при условие че събирането на
таксите от концесионера е предвидено в концесионния договор в съответствие с решението
на Министерския съвет за предоставяне на
концесия – за таксите по чл. 3, ал. 1;
4. летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници
или от летищния оператор на летището с
най-голям брой пътнически превози на територията на Република България от името
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – за
таксите по чл. 3, ал. 1;
5. Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“ – за таксите по чл. 3,
ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с
максимално излетно тегло, по-малко от 2,0 т;
6. бюрото за събиране на пътните такси към
Евроконтрол – за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1
за въздухоплавателни средства с максимално
излетно тегло, равно или по-голямо от 2,0 т,
и таксите по чл. 3, ал. 2, т. 2.“
2. В ал. 4 думите „(упълномощеното летищно предприятие)“ се заличават, а след
думите „Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се добавя
„или лицата по ал. 3, т. 2, 3 или 4“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
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„(1) При неспазване на определените във
фактурата срокове за плащане таксите се
събират с дължимата законна лихва за всеки
просрочен ден:
1. за таксите по чл. 3, ал. 1;
2. за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 за възду
хоплавателни средства с максимално излетно
тегло, по-малко от 2,0 т.
(2) При неспазване на срока за плащане на
таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло,
равно или по-голямо от 2,0 т, и таксата по
чл. 3, ал. 2, т. 2 се дължи лихва, чийто годишен размер е 11,57 на сто.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При закъснения в плащането по фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3, т. 5, длъжникът
погасява първо задължението за таксата и
след това – за лихвите по чл. 7, ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При закъснения в плащането по фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3, т. 6, длъжникът
погасява задълженията си съгласно Условията
за прилагане на системата за пътни такси и
условията за плащане – документ YY.60.02 на
Евроконтрол.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 7. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) Превозвачите заплащат таксите по
чл. 3, ал. 2, както следва:
1. за фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3,
т. 5, и известията за лихви по чл. 7, ал. 3 – във
валутата BGN или EUR, посочена в съответната фактура и известие за лихва по посочените
банкови сметки;
2. за фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3,
т. 6 – съгласно чл. 2.1 от Споразумението между Европейската организация за безопасност на
въздухоплаването (Евроконтрол) и Република
България относно такси за аеронавигационно
обслужване в зоните и районите на летищата.“
§ 8. В чл. 9 думите „таксите се заплащат
от собственика на въздухоплавателното средство, извършило полета, по реда на чл. 8“ се
заменят с „таксите се заплащат от въздушния
превозвач или авиационния оператор, който
е заявил полета“.
§ 9. В чл. 10, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „сигнални“ се заменя с
„аеронавигационни“.
2. Точки 5 и 6 се отменят.
3. В т. 11 д у ми те „отда лечена или на
контактна стоянка“ се заменят с „перонна
местостоянка или на контактна перонна
местостоянка“ и думите „отдалечена перонна
стоянка“ се заменят с „перонна местостоянка“.
4. В т. 12 накрая се поставя запетая и се
добавя „свързани с такса за кацане“.
§ 10. В чл. 11 се създава ал. 5:
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„(5) Определянето на таксата по чл. 10 за
летището с годишен трафик над 5 милиона
превозени пътници или за летището с найголям брой пътнически превози на територията на Република България се извършва
по методиката съгласно приложение № 1. За
това летище не се прилага ал. 3.“
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за използването на“ се
заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „площадка и на“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. използването на перонна местостоянка,
на контактна местостоянка или на местостоянка за дългосрочен престой на въздухоплавателното средство;“
в) точка 3 се отменя.
3. В ал. 3 думите „(упълномощеното летищно предприятие)“ се заличават.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „с безопасността“
се добавя „и/или сигурността“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Размерът на таксата по чл. 12, ал. 1 за
летището с годишен трафик над 5 милиона
превозени пътници или за летището с найголям брой пътнически превози на територията на Република България се определя по
методиката съгласно приложение № 1.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 3 думите „(упълномощеното
летищно предприятие)“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Разпоредбите на ал. 1 – 4 не се прилагат за летището с годишен трафик над 5
милиона превозени пътници или за летището
с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България.“
§ 14. В чл. 14а се създава ал. 5:
„(5) Таксата за ползване на пътнически
ръкав на летището с годишен трафик над 5
милиона превозени пътници или на летището
с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя
по методиката съгласно приложение № 1.“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Таксата по ал. 1 на летището с годишен
трафик над 5 милиона превозени пътници
или на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република
България се определя по методиката съгласно
приложение № 1.
(4) При изпълнение на полети, пренасочени
към друго летище поради неблагоприятни метеорологични условия или по други причини,

С Т Р. 2 4

ДЪРЖАВЕН

превозвачът заплаща таксата за пътници на
летищната администрация на летището, от
което излита въздухоплавателното средство,
независимо от това дали пътниците са регис
трирани за полета на летището, от което е
трябвало да започне тяхното пътуване.
(5) В случаите по ал. 4 не се събира такса
за пътници от летищната администрация на
летището, от което е пренасочен полетът и е
трябвало пътниците да започнат пътуването.“
§ 16. В чл. 16, ал. 2 думите „от приложения
№ 1, 2, 3 и 4“ се заменят с „от приложения
№ 2, 3 и 4“.
§ 17. Създава се раздел ІVа с чл. 16а:
„Раздел ІVа
Такса за сигурност
Чл. 16а. (1) Превозвачът заплаща такса за
сигурност, която включва разходите за:
1. осигуряване и контрол на пропускателния режим в обществените зони и зоните с
ограничен достъп;
2. патрулиране и наблюдение в обществените зони и зоните с ограничен достъп;
3. доставка, поддръжка и експлоатация на
оборудване за проверка по сигурността на
пътнически багажи, превозвани в товарните
отделения на въздухоплавателно средство,
както и на пътниците и техните ръчни багажи, превозвани в пътническата кабина на
въздухоплавателното средство;
4. доставка, техническа поддръжка и осигуряване на оборудване за проверка по сигурността на стоки, предназначени за летище;
5. защита, наблюдение и патрулиране на
въздухоплавателно средство, паркирано на
перона, защита и наблюдение на регистриран
багаж, товари и поща в рамките на общите
основни стандарти за летищна сигурност;
6. съоръжения за видеонаблюдение;
7. осигуряване и поддръжка на периметрови
пътища и периметрова ограда;
8. персонал, включително обучение, сертифициране и лицензиране;
9. административни разходи, относими към
таксата за сигурност.
(2) Таксата по ал. 1 за летището с годишен
трафик над 5 милиона превозени пътници или
за летището с най-голям брой пътнически
превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно
приложение № 1.“
§ 18. Създава се раздел ІVб с чл. 16б:
„Раздел ІVб
Такса за шум (екологична)
Чл. 16б. (1) Летищната такса за шум (екологична) покрива разходите за мероприятия
по ограничаване на вредните въздействия
върху околната среда – шум, газови емисии,
опазване на почвите, водите и въздуха в района на летището.
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(2) Таксата се определя в зависимост от
максималното излетно тегло и индивидуалните
шумови характеристики на въздухоплавателното средство.
(3) Превозвачите заплащат такса за шум
(екологична), която включва разходите за:
1. поддръжка и експлоатация на система
за мониторинг на авиационния шум;
2. изпълнение на мерки за намаляване въздействието на авиационния шум върху близко
разположените до летището жилищни райони;
3. разработване на стратегически шумови
карти и планове за действие;
4. изпълнение на плановете за действие за
намаляване на шума;
5. изпълнение на мероприятия по ограничаване вредните въздействия върху околната
среда, опазване на почвите, водите и въздуха;
6. дейности по намаляване на емисиите
въглероден диоксид;
7. персонал, включително обучение, сертифициране и лицензиране;
8. административни разходи, относими към
таксата за шум (екологична).
(4) Таксата по ал. 1 за летището с годишен
трафик над 5 милиона превозени пътници или
за летището с най-голям брой пътнически
превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно
приложение № 1.“
§ 19. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. аеронавигационната и метеорологичната
информация;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата
„контролен“ се заменя с „надзорен“.
3. В ал. 3 числото „39,77“ се заменя с „36,56“.
§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „светотехническото“ се
заличава;
б) в т. 4 думата „контролен“ се заменя с
„надзорен“.
2. В ал. 2, 3 и 6 думите „в зоната на летищата“ се заменят с „в зоните и районите
на летищата“.
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Размерът на административните разходи по чл. 18, ал. 1, т. 3, които националният надзорен орган по чл. 16в от Закона за
гражданското въздухоплаване си възстановява
чрез таксите по чл. 3, ал. 2, т. 2, е равен на
прогнозата за установените разходи за изчисляването на таксовата единица за съответната
календарна година по чл. 18, ал. 3.
(3) Размерът на административните разходи
по чл. 19, ал. 1, т. 4, който националният надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското
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въздухоплаване си възстановява чрез таксите
по чл. 3, ал. 2, т. 1, е равен на прогнозата за
установените разходи за изчисляването на
таксовата единица за съответната календарна
година по чл. 19, ал. 3.“
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 19 и 20:
„19. „Перонна местостоянка“ е оперативна
местостоянка, публикувана в Сборника за
аеронавигационна информация и публикация
на Република България (AIP).
20. „Местостоянка за дългосрочен престой“
е местостоянка, разположена в зона, определена от летищната администрация за зона
за дългосрочно паркиране и публикувана в
Сборника за аеронавигационна информация
и публикация на Република България (AIP).“
§ 23. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „(упълномощеното
летищно предприятие)“ се заличават.
§ 24. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 3
МЕТОДИК А
за определяне на летищните такси, които се събират от летищния оператор на летище с годишен
трафик над 5 милиона превозени пътници или от
летищния оператор с най-голям брой пътнически
превози на територията на Република България
(Летище – София)
В съответствие с политиката на ICAO, Doc
9562 и Doc 9082 летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летищният оператор с най-голям
брой пътнически превози на територията на
Република България, наричан по-нататък „летищен оператор“, трябва да прилага политика
на самофинансиране, а именно: операторът на
летището и инфраструктурата трябва да събира
такси за услугите, които предоставя на своите
ползватели; всеки ползвател трябва да покрие
разходите на услугата, която използва.
При определяне размера на летищните такси
летищният оператор се ръководи от следните
основни принципи:
– разходите трябва да бъдат поделени поравно
до пълния им реален размер за предоставяне
за ползване на летището и неговите основни и
спомагателни услуги, включително съответните суми за капиталови разходи и амортизация
на активите, както и разходите за поддържане,
експлоатация, управление и администрация;
– само разходите за съоръжения и услуги,
които по принцип се използват за въздухоплавателни услуги, трябва да са включени в стойността
на таксите, като разходите за съоръжения или
помещения, които са наети или заети по друг
ред, трябва да бъдат изключени от размера на
съответната такса;
– летищният оператор поддържа детайлна база
данни за разходите, за да осигури прозрачност;
тази база данни трябва да служи за целите на
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определянето на таксите по справедлив и проз
рачен начин, като ясно разделя авиационната
дейност от неавиационната (търговската) дейност;
– всички ползватели на определена летищна
услуга заплащат пропорционална цена за нея;
– разпределението на разходите трябва да се
отнася и за предоставени площи, персонал и/
или съоръжения, използвани от правителството или други държавни органи, освободени от
заплащане на такси;
– делът на разходите, разпределяни към различните категории ползватели, включително
държавните, трябва да се определя въз основа
на справедливостта, така че ползвателите да не
бъдат обременени с разходи, които не са правилно разпределени към тях;
– допустима е диференциация на таксите за
диференцирана летищна инфраструктура или
услуги;
– летищният оператор може да прилага специални отстъпки върху размера на определените
летищни такси с цел повишаване пазарната
конкурентоспособност на летището и стимулиране развитието на самолетния, пътническия и
товарния трафик чрез откриване на нови въздушни линии, привличане на нови ползватели и
добавяне на капацитет по съществуващите маршрути; стимулиращите отстъпки се предоставят
на ползвателите в размер, за срок на прилагане
и по критерии за предоставяне, определени в
акта на летищния оператор, с който се въвеждат
летищните такси.
Целта на разходната система е да се осигу ри определяне на тарифна система, която
е п розрачна, самостоя телно рег ули руема и
която да позволява на летищния оператор да
си възстановява пълните реални разходи, а на
ползвателите – да плащат обявени, справедливи,
недискриминационни и конкурентни такси за
летищни услуги. Таксите за летищните услуги
не са ориентирани към печалба, но те трябва
да осигуряват самофинансиране на дейността.
І. Разходни елементи
1. Структурата на разходите трябва да включва
няколко основни разходни пера, които се отнасят
за всички такси, а именно:
1.1. Човешки ресурси: тези разходи отразяват
общите разходи за осигуряване на необходимия
квалифициран персонал по предоставяне на
услугите; при този елемент трябва да се вземат
предвид всички възнаграждения, изплащани на
персонала на летищния оператор; тук трябва
да се включат и разходите за първоначално и
последващо обучение, необходимо за ефективно
изпълнение на професионалните задължения от
страна на длъжностните лица, а също така и
всички разходи, свързани с необходимия персонал, включително медицинско обслужване,
разходи за социална дейност и др.
1.2. Инфраструктура, съоръжения, оборудване и други активи: в тези разходи трябва да се
отрази стойността на износване на съществуващите активи; този елемент трябва да съдържа
пълния размер на разходите за амортизация на
терминали, писти, съоръжения, комуникационни системи, системи за обработка на данни,
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превозни средства и движимо имущество като
цяло, чийто живот е по-дълъг от един счетоводен
отчетен период (финансова година); тази стойност представлява цената на замяната на тези
активи, като периодът на обезценяването трябва
да съответства на полезния живот на активите.
1.3. Материали и консумативи: тези разходи
включват разходите, необходими за работата
на всички звена на летищния оператор; този
елемент трябва да отразява всички материали
и консумативи, необходими за предоставяне на
услугата, например горива и масла, резервни
части, разходи за ремонт и поддръжка, офис
консумативи, канцеларски материали и др.
1.4. Оперативни разходи: тези разходи включват всички разходи за услуги на външни доставчици, такива като доставка на енергия, комуникации, транспорт, оценка на проекти, финансови
разходи, като цяло – всички разходи, които не
са за персонал и не са свързани с капиталовложения или реални инвестиции; тук трябва да
бъде включена и частта от административните
и другите разпределяеми разходи, включващи
например разходи за маркетинг, за сключване
на договори, за обслужване и управление и др.
1.5. Инвестиции: тези разходи включват всички разходи, произтичащи от необходимостта да
бъде изградена нова или да бъде увеличен капацитетът на съществуващата инфраструктура, да
бъдат доставени нови съоръжения, оборудване
или технологии; тези средства не могат да бъдат осигурени само чрез амортизациите върху
съществуващите активи, поради което в тези
разходи трябва да бъдат включени и разходите
за амортизация на нови инфраструктура, оборудване, съоръжения и технологии, изчислени
на базата на техния полезен живот.
1.6. Външно кредитиране: при недостиг на
средства за извършване на инвестициите летищният оператор може да привлича външно
кредитиране; в такъв случай в тези разходи се
включват всички разходи по обслужването на
кредита (главници, лихви и др. разноски) от
момента на възникване на взаимоотношения с
кредитната институция до пълното погасяване
на кредита.
2. Изисквания за отчитане на разходите:
При отчитането на разходите се спазват
следните изисквания:
2.1. Организационна структура за информация
за разходите: с оглед на разходоориентираната
същност на таксите летищният оператор трябва да
има организационна структура, която да дава възможност за точно определяне на отговорностите
и сферите на действие на всяка организационна/
структурна единица; целта е да се съпоставят
разходите и приходите както по видове такси,
така и по организационни единици.
2.2. Подходяща система за събиране на основни
данни: тя е необходима за получаване на качествена информация по отношение на процесите, за
предоставяне на услугите и за контрола на тези
процеси; информацията трябва да е достъпна
за всички единици, които взаимодействат със
системата.
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2.3. С оглед на прецизното определяне на
разходите е необходимо да се идентифицират
процесите във всяка организационна/структурна
единица на летищния оператор, която е свързана
с предоставянето на услугите.
ІІ. Видове такси, които събира летищният
оператор
Летищният оператор събира:
1. такса за кацане на възду хоплавателни
средства;
2. такса за паркиране;
3. такса за пътници;
4. такса за ползване на пътнически ръкав;
5. такса за сигурност;
6. такса за шум (екологична).
При определяне размера на летищните такси не се вземат предвид приходте от търговска
дейност на летищния оператор.
ІІІ. Обхват на разходите по видове такси
1. Видове разходи, включени в таксата за
кацане на въздухоплавателни средства (ВС).
Всички ползватели на летището заплащат
такса за всяко кацане на въздухоплавателно
средство. Размерът на таксата се изчислява
въз основа на максималното излетно тегло на
въздухоплавателното средство, като всяка част
от тон тегло се закръглява нагоре на цял тон.
Задължението за заплащане на такса за кацане
възниква от момента на допиране на въздухо
плавателното средство на земята.
Таксата може да бъде диференцирана по теглови диапазон и/или в зависимост от часа на
кацане (ден, нощ, извън натоварения период).
В таксата за кацане са включват следните
разходи:
1.1. за поддържане на летателното поле (писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране,
площадки за противообледенителна обработка
на въздухоплавателното средство, дренажи, системи за отпадни води, сервизни и обслужващи
пътища, зони за оперативен престой на СОТ,
транспортни средства и инвентар);
1.2. за осигуряване на съоръжения за оперативен престой на въздухоплавателното средство
за период, за който не се прилага такса за паркиране на въздухоплавателно средство;
1.3. за развитие на инфраструктурата на летателното поле;
1.4. за почистване, снегопочистване и противообледеняване на писта за излитане и кацане,
пътеки за рулиране, перон, пътища и зони за
оперативен престой на СОТ, транспортни средства и инвентар;
1.5. за поддържане на тревните площи в летателното поле;
1.6. за контрол на орнитологичната обстановка
в района на летището;
1.7. за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;
1.8. за контрол и отстраняване на чужди обекти
от територията на летателното поле;
1.9. за ограничаване и отстраняване на препятствия;
1.10. за поддържане на визуалните сигнални
средства (светотехническа система на писта за
излитане и кацане и пътеки за рулиране);
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1.11. за аварийно-спасително и противопожарно осигуряване на полетите на територията
на летището и в неговата околност, управление
на авиационната безопасност и осигуряване на
денонощна аварийно-спасителна медицинска
служба;
1.12. за разходи, свързани с наземни и/или
спътникови системи за радиовръзка („земя-земя“
и „земя-въздух“), необходими за безопасността
и регулярността на полетите;
1.13. за управление на движението на територията на летателното поле и координация на
полетите;
1.14. за координация между различните ведомства и предприятия във връзка с използване
на летището;
1.15. за оборудване и инсталации за електроснабдяване на летателното поле;
1.16. за слот координация (разрешение, дадено от координатора в съответствие с Регламент 95/93 за ползване на всички елементи от
инфраструктурата на летището, необходими за
опериране на полета);
1.17. за управление на отпадъците в летателното поле;
1.18. компютърни мрежи и информационна
система за обслужване на полетите;
1.19. за проучване, внедряване и развитие на
летищните технологии;
1.20. разходите за персонал, включително за
обучение, сертифициране и лицензиране;
1.21. административните разходи, относими
към таксата за кацане, включително за издръжка
на националния надзорен орган по чл. 16д от
Закона за гражданското въздухоплаване.
2. Видове разходи, включени в таксата за
паркиране на въздухоплавателно средство.
Ползвателите на летището заплащат такса за
паркиране на въздухоплавателно средство. Размерът на таксата се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на въздухоплавателното
средство и в зависимост от продължителността
на ползване на перонната местостоянка. Таксата
може да бъде диференцирана в зависимост от
зоната на паркиране (съоръжение за оперативен
престой или съоръжение за дълговременен престой) и/или в зависимост от периода на ползване
на съоръжението (ден, нощ).
В таксата за паркиране на въздухоплавателно
средство се включват следните разходи:
2.1. за осигуряване, поддръжка и ползване на
съоръжения за престой на въздухоплавателното
средство за период, надвишаващ включения в
такса кацане оперативен престой на въздухо
плавателното средство;
2.2. за перонно осветление на съоръженията
за престой на въздухоплавателното средство;
2.3. за хоризонтална маркировка на съоръженията за престой на възду хоплавателното
средство;
2.4. разходите за персонал, включително за
обучение, сертифициране и лицензиране;
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2.5. административните разходи, относими
към таксата за парк иране, вк лючително за
издръжката на националния надзорен орган
по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.
3. Видове разходи, включени в таксата за
пътници.
Ползвателите на летището заплащат такса за
пътници. Таксата може да бъде диференцирана
за пътници, излитащи от летището, и за пътници, осъществяващи връзка от един на друг
полет (трансферни пътници). Таксата може да
бъде диференцирана за пътници, заминаващи по
международни линии, и за пътници, заминаващи по вътрешни линии. Таксата може да бъде
диференцирана по пътнически терминали и по
часове на излитане (извън натоварения период).
В таксата за пътници се включват следните
разходи:
3.1. за пътнически терминали, за прилежащите
им площи, общите чакални и другите помещения
за обслужване на пътниците, осигурени с необходимите съоръжения, с изключение на площите и
помещенията, предвидени за отдаване под наем
и за упражняване на търговски дейности;
3.2. за оборудване за регистрация на пътниците и багажите;
3.3. за съоръжения за придвижване и сортиране на багажите;
3.4. за специални съоръжения за безопасност – пожарообезопасителни и пожароизвестителни средства, надзорни съоръжения, сградна
автоматика и други;
3.5. за комуникационни линии, компютърно
оборудване, софтуер и други, с изключение на
такива, използвани за наземно обслужване на
пътници и багажи;
3.6. за технически средства и консумативи за
публична информация, включително акустична
система, видеоинформация, телефонна информация, интернет информация;
3.7. за помощни сгради, мрежи и съоръжения
на инженерната инфраструктура (осветление,
отопление, вентилация, климатизация, водоснабдяване, канализация) в зоните за общо ползване
с изключение на площите и помещенията, предвидени за отдаване под наем и за упражняване
на търговски дейности;
3.8. за почистване и управление на отпадъците в зоните за общо ползване, с изключение
на площите и помещени ята, предвидени за
предоставяне под наем и за упражняване на
търговски дейности;
3.9. за осигуряване, поддръжка и експлоатация
на пътнически багажни колички;
3.10. за благоустройство, озеленяване и украса
на публичните зони и предаерогаровия площад;
3.11. за поддържане на настилките на предаерогаровия площад, почистване, улично осветление,
хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, снегопочистване, противообледеняване;
3.12. за проучване, внедряване и развитие на
летищните технологии;
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3.13. разходите за персонал, ангажиран в
поддръжката и експлоатацията на съоръженията
и площите по т. 3, включително за обучение,
сертифициране и лицензиране;
3.14. административните разходи, относими
към таксата за пътници, включително за издръжката на националния надзорен орган по чл. 16д
от Закона за гражданското въздухоплаване.
4. Видове разходи, включени в таксата за
ползване на пътнически ръкав.
Таксата може да бъде диференцирана в зависимост от часа на ползване (извън натоварения
период).
В таксата за ползване на пътнически ръкав
се включват следните разходи:
4.1. за осигуряване, поддръжка и ползване
на съоръжението;
4.2. за осигуряване и ползване на система за
водене и позициониране на въздухоплавателното
средство;
4.3. за осигуряване и ползване на фиксирано
наземно електрозахранване;
4.4. за осигуряване и ползване на прекондициониран въздух;
4.5. разходите за персонал, включително за
обучение, сертифициране и лицензиране;
4.6. административните разходи, относими
към таксата за ползване на пътнически ръкав,
включително за издръжката на националния
надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.
5. Видове разходи, включени в таксата за
сигурност.
Таксата за сигурност е предназначена единствено за покриване на разходите за дейности
по сигурността в гражданските летища.
В таксата за сигурност се включват следните
разходи:
1. за осигуряване и контрол на пропускателния режим в обществените зони и зоните с
ограничен достъп;
2. за патрулиране и наблюдение в обществените зони и зоните с ограничен достъп;
3. за доставка, поддръжка и експлоатация
на оборудване за проверка на сигурността на
пътническите багажи, превозвани в товарните отделения на въздухоплавателно средство,
както и на пътниците и техните ръчни багажи,
превозвани в пътническата кабина на въздухо
плавателно средство;
4. за доставка, техническа поддръжка и осигуряване на оборудване за проверка на сигурността
на стоки, предназначени за летище;
5. за защита, наблюдение и патрулиране на
въздухоплавателни средства, паркирани на перона, за защита и наблюдение на регистриран
багаж, товари и поща в рамките на общите
основни стандарти за летищна сигурност;
6. за съоръжения за видеонаблюдение;
7. за осигуряване и поддръжка на периметрови
пътища и периметрова ограда;
8. разходите за персонал, включително за
обучение, сертифициране и лицензиране;
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9. административните разходи, относими към
таксата за сигурност, включително за издръжката
на националния надзорен орган по чл. 16д от
Закона за гражданското въздухоплаване.
6. Видове разходи, относими към таксата за
шум (екологична).
Таксата за шум (екологична) е предназначена единствено за покриване на разходите
за мероприятия по ограничаване на вредните
въздействия върху околната среда – шум, газови емисии, опазване на почвите, водите и
въздуха. Таксата се определя в зависимост от
максималното излетно тегло и индивидуалните
шумови характеристики на въздухоплавателното
средство. Таксата може да бъде диференцирана
в зависимост от часа на кацане и/или часа на
излитане на въздухоплавателното средство (ден,
нощ, сутрин, вечер).
В таксата за шум (екологична) се включват
следните разходи:
1. за поддръжка и експлоатация на система
за мониторинг на авиационния шум;
2. за изпълнение на мерки за намаляване
въздействието на авиационния шум върху близко
разположените до летището жилищни райони;
3. за разработване на стратегически шумови
карти и на планове за действие;
4. за изпълнение на планове за действие за
намаляване на шума;
5. за изпълнение на мероприятия по ограничаване на вредните въздействия върху околната
среда, за опазване на почвите, водите и въздуха;
6. за дейности по намаляване на емисиите
въглероден диоксид;
7. разходите за персонал, включително за
обучение, сертифициране и лицензиране;
8. административните разходи, относими
към таксата за шум (екологична), включително
за издръжката на националния надзорен орган
по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.
ІV. Начин на изчисляване на таксите
1. Такса за кацане на въздухоплавателните
средства
1.1. Фиксирана ставка за тон MTOW без допълнително увеличение за кацане през нощта
и без разлика за вида на полета (МЛ или ВЛ),
диференцирана в групи ВС по MTOW. Определя
се по следната формула:

Σ EL
Т L = ————————— . K d,n ,
Σ MTOWARR
където:
Т L е таксовата единица за кацане на ВС, в евро;
Е L са разходите общо, относими към таксата за кацане на въздухоплавателни средства за
едногодишен период, в евро;
MTOWARR – сумата от максималните излетни
тегла на всички кацнали ВС за едногодишен
период, в тонове, по закръглени стойности към
по-горен тон, с изключение на ВС, освободени от
заплащане на такса кацане, и на ВС, ползващи
стимулиращи отстъпки – до техния размер за
съответния период;
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K d,n – коефициентът на справедливо разпределение на разходите между леки, средни и тежки
ВС; n – номерът на тегловия диапазон.
2. Такса за паркиране
2.1. Безплатен престой (включен в таксата
за кацане на въздухоплавателни средства) – 3
часа за пътнически и 6 часа за товарни полети.
2.2. Фиксирана ставка за тон MTOW без
разлика за вида на полета (МЛ или ВЛ), диференцирана за паркиране на ВС през деня и за
паркиране на ВС през нощта, диференцирана в
зависимост от зоната на престой – оперативна
зона или зона за дълговременен престой. Определя се по следната формула:

Σ EP
Т P = ————————— . K h (day, night) . K z ,
Σ MTOW P . t p
където:
Т P е таксовата единица за паркиране на ВС,
в евро на тон за започнат час;
ЕP са общо разходите, относими към таксата за
паркиране на ВС, за едногодишен период, в евро;
MTOW Р – сумата от максималните излетни
тегла на всички ВС, ползвали паркиране, за същия
период, в тонове, по закръглени стойности към
по-горен тон, с изключение на ВС, освободени
от заплащане на такса паркиране;
t p – общият брой таксови часове паркинг на
ВС, за едногодишен период;
K h (day, night) – коефициентът на справедливо
разпределение на разходите между ВС, ползващи паркиране през деня (06,00 – 22,59 ч. местно
време) и ВС, ползващи паркиране през нощта
(23,00 – 05,59 ч. местно време);
K z – коефициентът на справедливо разпределение на разходите в зависимост от вида на
ползваното съоръжение – оперативна местостоянка или местостоянка за дългосрочен престой.
2.3. Таксува се престоят на ВС от момента
на изтичане на безплатния престой до момента
на освобождаване на местостоянката.
2.4. Летищният оператор публикува списък с
номера на местостоянки за ВС в оперативната
зона и в зоната за дълговременен престой.
3. Такса за пътници
3.1. Фиксирана ставка за заминаващ пътник,
диференцирана по дестинацията на пътуване
(международна и вътрешна). Определя се по
следната формула:
Σ E PA Xn
Т PA Xn= ——————— . K dest ,
Σ PAX DEPn
където:
Т PA Xn е таксовата единица за заминаващ пътник от съответния терминал, в евро;
E PA Xn са общо разходите на съответния терминал, относими към таксата за пътници, за
едногодишен период, в евро;
PAX DEPn – общият брой на всички заминали
пътници от съответния терминал през същия
период, с изключение на категориите пътници,
освободени от заплащане на такса за пътници;
деца от 2- до 12-годишна възраст заплащат 50 %
от таксата, определена за възрастен пътник,
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поради което техният общ брой се разделя на 2;
броят на трансферните пътници се отчита пропорционално на коефициента на диференциация
на таксата по т. 3.3;
K dest – коефициент ът на разпределение на
разход и т е меж д у п ът н и ц и, за м и на ва щ и по
международни дестинации и заминаващи по
вътрешни дестинации, отчитащ разликата в
нивото на обслужване;
n – номерът на пътническия терминал.
3.2. При наличие на диференцирана летищна
инфраструктура (пътнически терминал или обособена част от него) летищният оператор определя
размера на таксата за пътници поотделно за всеки
елемент от тази инфраструктура (пътнически
терминал или обособена част от него).
3.3. Летищният оператор може да определи
диференциран размер на таксата за пътници за
трансферни пътници, които пристигат на летището с един полет и продължават пътуването си
с друг. Летищният оператор определя условията,
при които се прилага диференцираният размер
на таксата за трансферни пътници.
4. Такса за ползване на пътнически ръкав.
4.1. Таксата за ползване на пътнически ръкав
се състои от две ставки:
4.1.1. Фиксирана базова ставка за ползване на
едно съоръжение за първоначалните 60 минути
от установяване на контактна местостоянка,
без разлика за типа на ВС, вида на полета (МЛ
или ВЛ) и периода от денонощието, в който се
ползва. Определя се по следната формула:

Σ E PLB
Т PLB base = ——————— . 60 . К
Σ PLB

base

,

където:
Т PLB base е базовата таксова единица за ползване на пътнически ръкав за първоначалните
60 минути, в евро;
EPLB са общо разходите, относими към таксата
за ползване на пътнически ръкав, за едногодишен
период, в евро;
PLB – общо таксовите минути на ползване на
ръкав за едногодишен период от време;
К base – коефициентът на тежест на базовата
единица.
4.1.2. Фиксирана допълнителна ставка за
ползване на едно съоръжение за всек и допълнителни 15 минути или за част от тях над
първоначалните 60 минути от установяване на
контактна местостоянка, без разлика за типа на
ВС, вида на полета (МЛ или ВЛ) и периода от
денонощието, в който се ползва. Определя се по
следната формула:

Σ E PLB
Т PLB add = ——————— . 15 . К add ,
Σ PLB
където:
Т PLB add е допълнителната таксова единица за
ползване на пътнически ръкав за всеки започнати
15 минути, в евро;
EPLB са общо разходите, относими към таксата
за ползване на пътнически ръкав, за едногодишен
период, в евро;
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PLB – общо таксовите минути на ползване на
ръкав за едногодишен период от време;
К add – коефициентът на тежест на допълнителната единица.
5. Такса за сигурност
5.1. Таксата за сигурност се определя отделно
за ВС, превозващи пътници, и за ВС, изпълняващи товарни, технически или други полети, при
които не се превозват пътници.
5.2. Таксата за сигурност за ВС, превозващи
пътници, се определя по следната формула:

Σ E S term + Σ E S ac . K S ac pax
Т S pax = ————————————————— ,
Σ PAX DEP
където:
Т S pax е таксовата единица за заминаващ пътник, в евро;
E S term са общо разходите, относими към мерките по сигурност на пътниците и техния багаж
и общата сигурност в терминалните сгради, за
едногодишен период, в евро;
E S ac – общо разходите, относими към мерките
по сигурност на ВС, за едногодишен период, в евро;
K S ac pax – коефициентът на дела на ВС, превозващи пътници, в общия брой кацнали ВС,
за едногодишен период;
PAX DEP – общият брой на всички заминали
пътници през същия период с изключение на
категориите пътници, освободени от заплащане
на такса за сигурност.
5.3. Таксата за сигурност за ВС, които не
превозват пътници (товарни, технически и др.),
се определя по следната формула:
Σ E S ac . K S ac non-pax
Т S non-pax = ———————————— ,
Σ AC ARR non-pax
където:
Т S non-pax е таксовата единица за кацнало ВС,
което не превозва пътници, в евро;
E S ac са общо разходите, относими към мерките
по сигурност на ВС, за едногодишен период, в евро;
K S ac non-pax – коефициентът на дела на ВС, които
не превозват пътници, в общия брой кацнали
ВС, за едногодишен период;
AC ARR non-pax – общият брой на всички кацнали
ВС, които не превозват пътници, през същия
период, с изключение на ВС, освободени от
заплащане на такса за сигурност.
6. Такса за шум (екологична)
6.1. Фиксирана ставка за тон MTOW в зависимост от часа на излитане и кацане на ВС и
шумовата категория, определена по индивидуалните шумови характеристики на ВС. Определя
се по следната формула:
T N = T N ARR . K h (day, m/e, night) . Kc arr + T N DEP .
. K h (day, m/e, night) . Kc dep;
Σ E N . K ARR
Т N ARR = ———————————————————————— ;
K h day . Σ MTOWARR day + K h m/e .
. Σ MTOWARR m/e + K night . Σ MTOWARR night
Σ E N . K DEP
Т N DEP = ———————————————————————— ,
K h day . Σ MTOW DEP day + K h m/e.
. Σ MTOW DEP m/e + K night . Σ MTOW DEP night

ВЕСТНИК
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където:
Т N е таксовата единица шум (екологична) за
тон от максималното излетно тегло на ВС, в евро;
Т N ARR – таксовата единица за тон от максималното излетно тегло на кацащи ВС, в евро;
Т N DEP – таксовата единица за тон от максималното излетно тегло на излитащи ВС, в евро;
EN са общо разходите, относими към таксата за
шум (екологична) за едногодишен период, в евро;
К A R R – коефициентът на разпределение на
разходите, в зависимост от вида на самолетодвижението; определя се като отношение на
средноаритметичното от нивата на шума при
излитане към сумата от нивото на шума при
кацане и средноаритметичното от нивата на
шума при излитане, определени по шумовите
сертификати на всички ВС, кацнали и излетели
за едногодишен период;
K DEP – коефициентът на разпределение на
разходите в зависимост от вида на самолетодвижението; определя се като отношение на нивото
на шума при кацане към сумата от нивото на
шума при кацане и средноаритметичното от
нивата на шума при излитане, определени по
шумовите сертификати на всички ВС, кацнали
и излетели за едногодишен период;
MTOWARR (day, m/e, night) – сумата от максималните
излетни тегла на всички кацнали ВС за едногодишен период в часовите диапазони, определени от
летищния оператор (day, morning/evening, night),
в тонове, по закръглени стойности към по-горен
тон, с изключение на ВС, освободени от такса
за шум, и ВС, за които K c (arr) = 0;
MTOW DEP (day, m/e, night) – сумата от максималните
излетни тегла на всички излетели ВС за едногодишен период в часовите диапазони, определени
от летищния оператор (day, morning/evening, night),
в тонове, по закръглени стойности към по-горен
тон, с изключение на ВС, освободени от такса
за шум, и ВС, за които K c (dep) = 0;
K h (day, m/e, night) – коефициентът на справедливо
разпределение на разходите в зависимост от часовия диапазон на излитане или кацане на ВС;
K c (ar r, dep) – коефиц иен т ът на сп равед ливо
разпределение на разходите в зависимост от
шумовата категория, в която попада ВС.“

§ 25. В приложение № 2 се създават т. 4 – 6а:
„4. Такса за сигурност
(Размерът на таксите е в евро)
Размерът на таксата до 31 декември 2012 г. е:
4.1. За летище Варна – 1,77 евро на заминаващ пътник;
4.2. За летище Бургас – 1,21 евро на заминаващ пътник.
Размерът на таксата за сигурност от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. е:
4.3. За летище Варна – 4,36 евро на заминаващ пътник;
4.4. За летище Бургас – 2,92 евро на заминаващ пътник.
Размерът на таксата за сигурност от 1 януари 2014 г. е:
4.5. За летище Варна – 5,42 евро на заминаващ пътник;
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4.6. За летище Бургас – 4,32 евро на заминаващ пътник.
5. Методика за изчисляване на такса за
шум (екологична) за летища Варна и Бургас:
C tot = C*(10 [(La-Ta)/10] + 10 [(Ld-Td)/10]),
където:
C tot е таксата за едно излитане;
C – единицата такса за шум, в евро;
La – нивото на шума при подход за кацане
на конкретното ВС;
Ta – минимални ят праг при подход за
кацане = 91 EPN dB;
Ld – средното значение на нивата на шум
встрани от пистата и при излитане на конкретното ВС;
Td – минима лни я т п раг п ри изли тане
= 86 EPN dB.
Когато разликата La – Ta или Ld – Td е
0 или отрицателна, стойността се приема за
единица.
Методиката е приложима към ВС с MTOW,
превишаващи 9 тона.
С е единицата такса за шум в евро, която е
изчислена, като общо разходите за дейността
за едногодишен период са разделени на сбора
на коефициентите шум от всички планирани
излитания за едногодишен период. Единицата
такса за шум е постоянна величина, която
се умножава по коефициента, получен като
разлика в нивата на шума на съответния тип
над минимално допустимите, т.е. колкото повисоки нива на шум има опреден тип самолет,
толкова по-висока такса за шум (екологична)
ще му бъде начислена.
6. Единица такса за шум (екологична) за
2012 г.:
6.1. За летище Варна – 0,00 евро;
6.2. За летище Бургас – 0,00 евро.
6а. Единица такса за шум (екологична) от
1 януари 2013 г.:
6а.1. За летище Варна – 3,74 евро;
6а.2. За летище Бургас – 3,74 евро.“
§ 26. В приложение № 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1а думите „1 май 2012 г.“ се заменят
с „1 май 2014 г.“.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. Такса за сигурност
(Размерът на таксите е в евро)
Размерът на таксата за сигурност е:
4.1. За летище Пловдив – 50 на сто от
таксата за пътници, започващи пътуване от
летището.
4.2. За летище Горна Оряховица:
а) за полети на ВС, превозващи пътници – 1,5 евро на заминаващ пътник;
б) за полети, извършващи превоз на товари – 1,00 евро на тон максимално излетно
тегло.
5. Такса за шум (екологична)
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(Размерът на таксите е в евро)
Размерът на таксата за шум (екологична) е:
5.1. За летище Пловдив: 5 на сто от таксата
за кацане от 06,00 до 22,00 ч. и 10 на сто от
таксата за кацане от 22,00 до 06,00 ч. местно
време (LT).
5.2. За летище Горна Оряховица – 0,15 евро/
тон MTOW за всички видове ВС.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. В Постановление № 367 на Министерския
съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30, 45, 52,
61, 71, 72, 80 и 82 от 2012 г.), в приложение № 6
към чл. 16 „Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на
лицата по трудови, извънтрудови и служебни
правоотношения (разходи за персонала) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити
по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2012 г.“ на ред 15 се
правят следните изменения:
1. В колони 7 – 11 числото „2 530 769“ се
заменя с „2 655 769“.
2. В колона 12 числото „2 530 772“ се заменя
с „2 655 772“.
3. В колона 13 числото „30 369 231“ се заменя
с „31 119 231“.
§ 28. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. Параграф 5 о тносно чл. 5, ал. 3, т. 5 и 6,

§ 6 относно чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2, 4 и 5 и
§ 7, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
2. Параграф 19 относно чл. 18, ал. 1, т. 3 и
ал. 3, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10781

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за отпускане на хуманитар
на помощ за сирийските бежанци в съседни
на Сирия държави в полза на ревизирания
Регионален план за Сирия на Службата на
Върховния комисар на ООН за бежанците
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер 200 000 лв. по бюджета
на Министерството на външните работи за
2012 г. за отпускане на хуманитарна помощ
за сирийските бежанци в съседни на Сирия
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държави в полза на ревизирания Регионален
план за Сирия на Службата на Върховния
комисар на ООН за бежанците.
(2) Бюджетните кредити по ал. 1 се одобряват за сметка на предвидените в централния бюджет за 2012 г. средства за официална
помощ за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането
и предоставянето на помощта по чл. 1 се
възлагат на министъра на външните работи.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи и
по централния бюджет за 2012 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
21 ноември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10782

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, които се
събират от Агенция „Пътна инфраструктура“,
приета с Постановление № 219 на Минис
терския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от
2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102
от 2009 г., бр. 82 от 2010 г. и бр. 26 от 2011 г.)

„

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Таблицата към чл. 25 се изменя така:
Категория 1

Категория 2

Евро Евро Евро Евро
0, І, ІІІ, ІV, 0, І,
ІІІ,
ІІ
V, ЕЕV ІІ
ІV, V,
и поЕЕV и
висока
по-висока

Категория 3

Цени на винетна такса в левове
Дневна

20

20

20

20

-

Седмична

65

50

34

26

10

Месечна

130

100

68

53

25

Годишна

1300

1000

684

526

67

“

ВЕСТНИК
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§ 2. Таблицата към чл. 26 се изменя така:
Категория 1 Категория 2
Евро Евро Евро Евро
0, І,
ІІІ,
0, І,
ІІІ,
ІІ
ІV, V,
ІІ
ІV, V,
ЕЕV
ЕЕV
и пои повисовисока
ка

Категория 3

Цени на винетна такса в евро
Дневна

10

10

10

10

Седмична

33

Месечна

66

Годишна

665

26

17

13

5

51

35

27

13

511

350

269

34

Заключителна разпоредба

-

“

§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10777

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 23 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за участие на държавни
служители от Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ в операции и мисии извън
територията на Република България, приета с
Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм.,
бр. 101 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „приложените“ се
добавя „към тях“ и след думата „документи“
се поставя запетая и се добавя „изготвя кадрова справка“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. организира провеждането на изпит за
ниво на владеене на чужд език, оценяването
на психологичните възможности и потенциал
на допуснатите кандидати и предоставя резултатите единствено на членовете на комисията
по подбора.“
§ 2. Член 7 се отменя.
§ 3. В чл. 8, т. 2 след думата „изискванията“
се поставя запетая и се добавя „заложени в
заповедта по чл. 2, ал. 1, нивото на владеене
на чужд език“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Председател ят на Д А НС със своя
заповед определя един или повече държавни служители за участие в операцията или
мисията, които да преминат подготовката,
обучението и сертифицирането за участие в
операцията или мисията.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„За срока на участие в операцията или
мисията държавните служители, определени
за участие в операцията или мисията, получават:“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. командировъчни дневни пари в съответствие с притежавания ранг, както следва:
а) при участие в мисия/операция с определена степен на риск „ВИСОК А“ – съгласно
приложение № 1;
б) при участие в мисия/операция с определена степен на риск „НИСК А“ – съгласно
приложение № 2.“
2. В ал. 2 след думата „мисии“ се поставя
запетая, а думите „извън посочените в ал. 1“
се заменят със „за които не е определена
степен на риск“ и се поставя запетая.
§ 6. Създават се чл. 16 и 17:
„Чл. 16. За срока на участие в операция
или мисия държавният служител, определен
за участие, подлежи на атестиране съгласно
чл. 62 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. Атестирането се извършва
от компетентната специализирана дирекция
в ДАНС, която осъществява методическо
ръководство по участието на служители на
ДАНС в операции и мисии извън територията
на страната.
Чл. 17. След завръщането и подаване на
заявление от държавния служител, определен за участие в операцията или мисията,
специализирана административна дирекция
„Финансово-стопанска и управление на собствеността“ издава удостоверение за осигурителен стаж (образец УП-3) за периода на
участие в операцията или мисията съгласно
определената степен на риск.“
§ 7. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2,
буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 2, буква „б“
Командировъчни дневни пари в съответствие с притежавания ранг
Сътрудник, главен сътрудник
Младши агент
Старши агент, главен агент
Специален агент, държавен агент

42 евро
43 евро
44 евро
45 евро“.
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§ 8. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2,
буква „в“ се отменя.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Човешки ресурси“ се заменят със
„специализирана административна дирекция
„Човешки ресурси“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10861

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 23 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г. и бр. 3 от
2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1:
а) в т. 7 след думата „условията“ се добавя
„и мерките“ и накрая се добавя „или решението
за преценяване на необходимостта от ОВОС“;
б) точка 8 се отменя.
2. В чл. 2а:
а) в ал. 2 думите „може да прекрати“ се
заменят с „прекратява“;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече
от 12 месеца:
1. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по
чл. 5, ал. 1;
2. не е внесен от възложителя доклад за
ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13
след проведени консултации по обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5;
3. не е организирано обществено обсъждане
по чл. 17 след определяне на засегнатите общини, райони и/или кметства съгласно чл. 16;
4. не са изпълнени от възложителя задълженията му за представяне на резултатите от
общественото обсъждане на компетентния
орган по чл. 17, ал. 4 и 5.
(5) В случаите по ал. 4 компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща напомнително писмо до възложителя
и определя срок до 14 дни, в който възложителят да представи на компетентния орган
съответната информация/документация или
да внесе искане за прекратяване на процедурата. Ако в определения срок не се получи
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отговор и/или не се представи съответната
информация/документация от възложителя,
процедурата се прекратява по реда на ал. 3.“
3. В чл. 3:
а) в ал. 3 думите „страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в
интернет“ се заменят с „интернет страниците
на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на регионалните инспекции
на околната среда и водите (РИОСВ)“;
б) в ал. 6, т. 3 думите „регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)“
се заменят с „РИОСВ“.
4. В чл. 4:
а) в ал. 1 след абревиату рата „МОСВ/
РИОСВ,“ се добавя „в най-ранния етап“, а
думите „по време на прединвестиционните
проучвания“ се заличават;
б) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато инвестиционното предложение е
за линеен обект (път, тръбопровод, електропровод и др.) и е разположено на територията
на повече от три общини, възложителят уведомява само съответните общини и райони.“;
в) в ал. 3:
аа) след думите „по ал. 1 и 2“ се добавя „се
съобразява с особеностите на инвестиционното предложение като“ и думата „най-малко“
се заличава;
бб) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда
на специален закон; орган по одобряване/
разрешаване на инвестиционното предложение
по реда на специален закон“.
5. В чл. 4а:
а) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за
постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн,
като при заключение за недопустимост се
посочват конкретните мерки с ограничения
и забрани;“
б) в ал. 3 след думите „допълнителни данни“ се добавя „и на кой етап от процедурата“.
6. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително за уведомяването по
чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗООС;“
бб) в т. 3 думите „и чл. 22е, ал. 4“ се заличават;
вв) създава се т. 4:
„4. необходимите допълнителни данни и
на кой етап от процедурата да се представят
съобразно конкретното инвестиционно предложение и местоположението му – в случаите
по чл. 4а, ал. 3.“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ:
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„Когато инвестиционното предложение е за
линеен обект (път, тръбопровод, електропровод и др.) и е разположено на територията на
повече от три общини, компетентният орган
изпраща копие от писмото по ал. 1 само до
съответните общини и райони.“;
в) в ал. 4 след думата „пропуски“ съюзът
„и“ се заменя с „или“;
г) създава се ал. 6:
„(6) Срокът по ал. 4 не се включва в срока
по ал. 1.“
7. В чл. 6:
а) в ал. 1 накрая се добавя „по реда на
ал. 9“;
б) в ал. 2 думата „документацията“ се
заменя с „искането“, а след думите „се прилага“ се добавя „като отделно самостоятелно
приложение“;
в) в ал. 3 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят
с „по ал. 1“;
г) създават се ал. 7 – 9:
„(7) В случаите по ал. 2 компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно
лице изпраща отделното приложение към искането с оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС за
всяка от инсталациите съгласно приложение
№ 4 към ЗООС на Изпълнителната агенция по
околна среда за провеждане на консултации
относно потвърждаване или непотвърждаване
на най-добри налични техники и определя
срок за отговор до 14 дни.
(8) При установени от Изпълнителната
агенция по околна среда непълноти, пропуски или неточности в представената като
приложение към искането оценка по чл. 99а,
ал. 1 ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице може да
изисква еднократно от възложителя допълване
на информацията при условията и по реда на
ал. 3. Допълнената информация се представя
на компетентния орган под формата на ново
самостоятелно приложение към искането за
преценяване в един екземпляр на хартиен
носител и в два екземпляра на електронен
носител. Компетентни ят орган провеж да
консултации по допълнената информация по
реда на ал. 7. Ако в резултат на повторните
консултации по ал. 7 се установи, че допълнената информация отново е с непълноти,
пропуски или неточности, се счита, че не е
потвърдено прилагането на най-добри налични техники и компетентният орган прилага
чл. 99а, ал. 4 ЗООС.
(9) За изясняване на обществения интерес
по ал. 1 възложителят осигурява обществен
достъп до информацията по приложение № 2
и не по-късно от едновременното внасяне на
искането по ал. 1 предоставя копие на хартиен
и електронен носител на съответната община/район/кметство по чл. 5, ал. 2, поставя
съобщение на своята интернет страница и/
или по друг начин за най-малко 14 дни за
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достъпа до информацията и за изразяване на
становища от заинтересувани лица. В срок
до 3 дни след получаване на информацията
съответната община/район/кметство осигурява обществен достъп до информацията за
най-малко 14 дни, като поставя съобщение на
интернет страницата си (ако има такава) и
на общественодостъпно място за достъпа до
информацията и за изразяване на становища
от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след
изтичане на определения срок съответната
община/район/кметство изпраща служебно
резултатите от обществения достъп, в т.ч. по
начина на осигуряването му, на съответния
компетентен орган.“
8. В чл. 7:
а) в ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и
се добавя „включително по чл. 6, ал. 8 и 9“;
б) в ал. 2, т. 2:
аа) в основния текст думите „в срок 14 дни
от постъпване на искането компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно
лице“ се заменят с „като“, а след думите „по
чл. 6, ал. 1“ се добавя „с искане“;
бб) в буква „а“ накрая се поставя запетая
и се добавя „като определя срок за отговор
до 10 дни от получаване на искането“;
вв) в буква „б“ накрая се поставя запетая
и се добавя „като определя срок за отговор
до 10 дни от получаване на искането“;
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 4 след думите „община/район/кметство“ се поставя запетая и се добавя „научни
институции/организации“, а думите „14 дни“
се заменят с „10 дни“.
9. В чл. 8:
а) в ал. 1:
аа) точка 5 се изменя така:
„5. мотиви въз основа на критериите по
чл. 93, ал. 4 ЗООС;“
бб) в т. 6 след думата „условия“ се поставя
запетая и думите „и/или“ се заличават, а след
думата „мерки“ се добавя „и ограничения“;
б) в ал. 4:
аа) в т. 1 след думата „предоставя“ се добавя „оригинал на“;
бб) в т. 2 накрая се добавя „и на интернет
страницата си, чрез която осигурява достъп
до съдържанието на решението“;
вв) в т. 3 думите „район/райони и кметство/
кметства и“ се заличават;
в) създава се т. 4:
„4. информира писмено съответния орган
за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение, като му предоставя копие
от постановеното решение за съобразяване с
разпоредбата на чл. 82, ал. 5 ЗООС;“
г) алинеи 5 и 6 се отменят.
10. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
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„(4) При консултациите възложителят предоставя достатъчна информация за изясняване
на намеренията си и време на специализираните ведомства и засегнатата общественост
за изразяване на становище.“
11. В чл. 10:
а) алинея 4 се отменя;
б) в ал. 5 се създава изречение второ:
„Компетентният орган може да препоръча
на възложителя да проведе консултации с
други заинтересувани лица или органи извън
определените по чл. 9, ал. 1.“
12. В чл. 11, ал. 5, т. 4 накрая се добавя „и
предложените мерки, в т.ч. за съобразяване
със заключения и мерки в доклада за оценка
на степента на въздействие, когато такъв е
изискан от компетентния орган по околна
среда, и за съобразяване със заключенията от
оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС при поискано
прилагане на чл. 118, ал. 2 ЗООС“.
13. В чл. 14:
а) в ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и
се добавя „в т.ч. че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване
на риск за човешкото здраве“;
б) в ал. 4 думите „недостатъчна за вземане
на решение“ се заменят с „непълна, неясна
или със съществени пропуски“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) При установени от Изпълнителната
агенция по околна среда непълноти, пропуски
или неточности в представената като приложение към доклада за ОВОС за всяка от
инсталациите оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС
компетентният орган или оправомощено от
него длъжностно лице може да изисква от
възложителя еднократно допълване на информацията и поставя срок за представянето
є. Допълнената информация се представя на
компетентния орган под формата на ново
самостоятелно приложение към доклада за
ОВОС в един екземпляр на хартиен носител
и в два екземпляра на електронен носител.
Компетентният орган провежда консултации
по допълнената информация по реда на ал. 5.
Ако в резултат от повторните консултации
по ал. 5 се установи, че допълнената информация отново е с непълноти, пропуски или
неточности, се счита, че не е потвърдено
прилагането на най-добри налични техники
и компетентният орган прилага разпоредбата
на чл. 99а, ал. 4 ЗООС.“;
г) в ал. 7 накрая се добавя „в срока по ал. 1“;
д) в ал. 8 след думата „възложителя“ се
добавя „по реда на чл. 15, ал. 2“.
14. В чл. 17:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 накрая се добавя „заедно с писмено искане по чл. 97, ал. 2 ЗООС“;
бб) точка 2 се изменя така:
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„2. засегнатите общини, райони и/или кметства по чл. 16 потвърждават писмено мястото,
датата и часа за провеждане на среща/срещи
за обществено обсъждане, мястото и времето
за обществен достъп до доклада за ОВОС и
приложенията към него, както и мястото за
предоставяне на писмени становища, или правят друго предложение в срока по чл. 97, ал. 2
ЗООС; възложителят ги обявява в средствата
за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата/
срещите за общественото обсъждане; обявата
се изготвя по образец съгласно приложение
№ 3; от засегнатите общини/райони/кметства
се осигурява уведомяване по подходящ начин
на населението за предстоящото обществено
обсъждане, включително чрез поставяне на
обява на общественодостъпно място в сградата
на общината/района/кметството, за което се
съставя протокол;“
вв) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „които запознават присъстващите
накратко с инвестиционното предложение“;
г г) в т. 6 д у ми те „с инвест иционното
предложение и съответно“ се заличават и се
създава изречение второ:
„В случаите на приложен доклад за оценка
на степента на въздействие към доклада за
ОВОС възложителят осигурява присъствие
и на представители на колектива, изготвили
оценката за съвместимост, които запознават
също накратко присъстващите с резултатите
от извършената от тях оценка.“;
б) в ал. 8 се създават изречения трето и
четвърто:
„Качеството на допълнения доклад за ОВОС
се оценява от компетентния орган по реда на
чл. 14 и 15. Когато към доклада за ОВОС е
приложен и доклад за оценка на степента на
въздействие, компетентният орган информира
писмено възложителя за необходимостта от
допълване и на доклада за оценка на степента
на въздействие.“
15. В чл. 19, ал. 5:
а) в основния текст след думата „Условията“ се поставя запетая и се добавя „мерките
и ограниченията“;
б) в т. 1 накрая се добавя „и заключението
по чл. 83, ал. 5 ЗООС“;
в) създава се т. 4:
„4. заключенията и предложенията в приложенията към доклада за ОВОС по чл. 12,
ал. 2, т. 4 и 6.“
16. В чл. 21 т. 1 се изменя така:
„1. издаване на акта за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение
по реда на специален закон съгласно чл. 82,
ал. 5 ЗООС и е приложение – неразделна
част от административния акт по одобряване/
разрешаване, необходимо за осъществяване
на инвестиционното предложение;“.
17. Член 22а се отменя.
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18. В чл. 25, т. 2 думите „за своето решение“ се заличават.
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове
и програми, приета с Постановление № 139 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 29
от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2:
аа) в т. 3 след думите „т. 1 и 2 ЗООС“ се
поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава;
бб) създава се т. 4:
„4. планове и програми и техните изменения
извън приложения № 1 и 2, които не очертават
рамката за бъдещо развитие на инвестиционни
предложения по приложение № 1 към чл. 92,
т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и
2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат
значително въздействие върху околната среда
и човешкото здраве при прилагането им.“;
б) в ал. 5 думите „в приложение № 1 към
чл. 92, т. 1 или“ се заличават.
2. В чл. 7а:
а) в ал. 3 думите „може да прекрати“ се
заменят с „прекратява“;
б) създават се ал. 5 и 6:
„(5) Компет ен т ни я т орган п рек ратява
започнала процедура по екологична оценка,
когато повече от 12 месеца:
1. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по
чл. 12, ал. 1;
2. не е внесен от възложителя доклад за
ЕО/екологична част на плана/програмата за
консултации по чл. 20, ал. 3 след проведени
консултации по заданието за обхват и съдържание по чл. 19а;
3. не са проведени консултации по изготвения доклад за ЕО/екологичната част към
плана/програмата по чл. 20, ал. 1.
(6) В случаите по ал. 5 компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно
лице изпраща напомнително писмо до възложителя и определя срок до 14 дни, в който
възложителят да потвърди продължаването на
процедурата, като представи на компетентния
орган съответната информация/документация,
или да внесе искане за прекратяване на процедурата. Ако в определения срок не се получи
отговор и /или не се представи съответната
информация/документация от възложителя,
процедурата се прекратява по реда на ал. 4.“
3. В чл. 9:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За потвърждаването по ал. 1 възложителят представя информация, че са предвидени
и изпълнени по подходящ начин съотносими-
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те с плана условия и мерки от съответното
решение по ОВОС/решение по преценяване
на необходимостта от извършване на ОВОС.“
4. В чл. 12, ал. 1 думите „14-дневен“ се
заменят със „7-дневен“.
5. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „14 дни“ се заменят със
„7 дни“;
б) в ал. 2 думите „14 дни“ се заменят със
„7 дни“;
в) в ал. 4 думите „14 дни“ се заменят със
„7 дни“.
6. В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
„(3) Консултациите по ал. 1 и 4 се провеждат
по схема, разработена от възложителя, която
включва и информация за начина на съвместяване процеса на планиране и основните
етапи на ЕО съгласно чл. 3, ал. 1, в т. ч. за
взаимодействие на екипите по разработване
на проекта за плана/програмата на доклада
по оценка на степента на въздействие, когато
такъв е изискан от компетентния орган, и на
доклада за ЕО/екологичната част. Схемата се
консултира с компетентния орган по чл. 4. В
схемата се включват и предвидените начини
за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 2,
3 и 5 и общественото обсъждане по чл. 21.“
7. В чл. 19а, т. 3 след думата „ведомства“
се добавя „и заинтересованата общественост“.
8. В чл. 20, ал. 4 се създава изречение второ:
„Съобщението се предоставя на компетентния орган по чл. 4 за сведение и публикуване
на интернет страницата му.“
9. В чл. 21, ал. 2, т. 3 думите „най-рано 30
дни“ се заличават, а след думата „след“ се
добавя „приключване на“.
10. В чл. 23, ал. 1, т. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и мотивите за
възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване
на консултациите по смисъла на чл. 22“.
11. В чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) Възложителят уведомява компетентния
орган по чл. 4 в 14-дневен срок след одобряването/приемането/утвърждаването на плана/
програмата.“
12. В чл. 30, ал. 2 накрая се добавя „в
7-дневен срок от предоставянето му.“
13. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
т. 5.2 се отменя.
14. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1
т. 4.2 се отменя.
§ 3. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2010 г. и бр. 3 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
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a) в ал. 1, т. 1 след думите „инвестиционни
предложения“ се добавя „за строителство,
дейности и технологии“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на ал. 1 в
зависимост от техния характер и вероятността
от въздействието им върху защитените зони
и след проверка за допустимост по чл. 12
компетентният орган преценява начина на
процедиране. В 14-дневен срок от подаване на
уведомлението по ал. 3 компетентният орган
уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава
указания и определя срок за изпълнението
им. Компетентният орган оповестява писмото
на интернет страницата си в 7-дневен срок.“;
в) в ал. 3 думите „чл. 8, ал. 1“ се заменят
с „чл. 6а“;
г) създават се ал. 4 и 5:
„(4) При установени непълноти, пропуски
или неточности в уведомлението, компетентният орган изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и определя
срок за това.
(5) При констатиране недопустимост на
плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по смисъла на чл. 12 и/
или когато възложителят не изпълни изискванията на чл. 2, ал. 2 и/или ал. 4, процедурата
се прекратява.“
2. В чл. 6, ал. 1 думите „се прилага само
ОС“ се заменят с „компетентният орган се
произнася само по реда на наредбата“.
3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. Компетентни органи за издаване
на административни актове по реда на наредбата и за всички волеизявления и действия,
когато са част от производството по издаване
на административни актове, са:
1. министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни
лица за:
а) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или
разширения, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат в обхвата
на две или повече регионални инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ);
б) инвестиционни предложения или тех
ни изменения или разширения, които не са
включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС
и попадат изцяло или отчасти в резерват,
национален парк и поддържан резерват – защитени територии по ЗЗТ;
в) проекти, планове и програми, когато се
одобряват от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание;
2. директорът на съответната РИОСВ – във
всички останали случаи.“
4. Член 8 се отменя.
5. В чл. 9:
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а) в ал. 1, т. 2 след думата „имат“ се добавя
„трудов“, а цифрата „5“ се заменя с „2“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Компетентният орган може да изиска
от възложителя в колектива по ал. 1 да се
включат и:
1. експерти с определена компетентност,
съобразена със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, за които не се отнасят изискванията
на чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4;
2. експерти за осъществяване на предварителен мониторинг в зависимост от спецификата на плана, програмата, проекта или
инвестиционното предложение, за които не
се отнасят изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1,
2 и 4. “
6. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Възложителят на планове, програми,
проекти или на инвестиционни предложения
уведомява на най-ранен етап компетентния
орган по чл. 6а за своето намерение чрез
уведомление, което съдържа данни съгласно
приложение № 1 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни
предложения). Уведомлението се представя в
един екземпляр на хартиен носител и в два
екземпляра на електронен носител.“
7. В чл. 11, ал. 1 след думата „пропуски“
съюзът „и“ се заменя с „или“.
8. В чл. 12:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато планът, програмата, проектът
или инвестиционното предложение предви ж да водовземане от повърхностни или
подземни води, заустване на отпадъчни води
в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност
от замърсяване на подземните води, или е
пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и 25
от допълнителните разпоредби на Закона за
водите (ЗВ), компетентният орган изпраща
документацията по ал. 1 на директора на съответната басейнова дирекция за становище
по чл. 155, ал. 1, т. 23 ЗВ.“;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване
на искането по ал. 5 изпраща становище до
съответния компетентен орган относно допустимостта на плана, програмата, проекта
или инвестиционното предложение спрямо
режимите по ЗВ и в утвърдени планове за
управление на речните басейни и планове за
управление на риска от наводнения.“
9. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Компетентният орган прекратява процедурата по ОС на всеки етап от нея, когато
се потвърди от съответен специализиран
компетентен орган недопустимостта на плана,
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програмата, проекта или инвестиционното
предложение спрямо действащи нормативни
или административни актове.“
10. В чл. 16:
а) в т. 1 думата „др.“ се заменя с „инвестиционни предложения“;
б) в т. 2 думите „и др.“ се заменят със
запетая и се добавя „планове, програми и
проекти“.
11. В чл. 17 след думата „научни“ се добавя
„или академични“.
12. В чл. 20:
а) в ал. 3, т. 7 след думата „включително“
се добавя „провеж дане на предварителен
мониторинг, ако е необходим такъв“ и се
поставя запетая;
б) създава се ал. 5:
„(5) Когато възложителят не внесе доклад за
оценка на степента на въздействие в продължение на повече от 12 месеца от влизането в
сила на решението по ал. 1, освен ако с него
изрично е разпоредено друго, компетентният
орган му изпраща напомнително писмо и определя срок до 14 дни, в който възложителят
да изпълни задължението си по процедурата
или да внесе искане за прекратяването є. Ако
в определения срок не се получи отговор и/
или не се внесе докладът от възложителя,
компетентният орган прекратява процедурата
по ОС.“
13. В чл. 23, ал. 3 след думата „научни“
се добавя „или академични“ и се създава
изречение второ:
„Към доклада се прилагат и резултати от
предварителен мониторинг, ако е изискано
провеждането му.“
14. В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят представя на компетентния орган доклада по чл. 23, ал. 2 с всички
приложения към него в един екземпляр на
хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст числото „14“ се заменя с „30“;
бб) създава се т. 9:
„9. наличие на резултати от предварителен
мониторинг, ако е изискано провеждането му.“
15. В чл. 25 се създава ал. 4:
„(4) Когато възложителят не изпълни задължението си по ал. 3, компетентният орган
му изпраща напомнително писмо и определя
срок до 14 дни, в който възложителят да изпълни задължението си по процедурата или
да внесе искане за прекратяването є. Ако в
определения срок не се получи отговор и/
или не се внесе становище от възложителя,
компетентният орган прекратява процедурата
по ОС.“
16. В чл. 26:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
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„(2) Когато възложителят не изпълни задължението си по ал. 1, компетентният орган
му изпраща напомнително писмо и определя
срок до 14 дни, в който възложителят да изпълни задължението си по процедурата или
да внесе искане за прекратяването є. Ако в
определения срок не се получи отговор и/
или не се внесе исканата информация от възложителя, компетентният орган прекратява
процедурата по ОС.“
17. В чл. 30 думите „публикува на интернет
страницата на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ)“ се заменят с „оповестява на интернет страницата си“.
18. В чл. 31 абревиатурата „МОСВ“ се заменя с „Министерството на околната среда
и водите (МОСВ)“.
19. В чл. 35:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато за план или програма извън
обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО компетентният орган с решение
по чл. 20 е преценил, че има вероятност от
значително отрицателно въздействие върху
защитена зона, планът или програмата подлежат и на задължителна екологична оценка.
В този случай процедурата по оценката за
съвместимост продължава по реда на чл. 33,
34 и чл. 36, ал. 7 – 13.“
20. В чл. 36:
а) в ал. 6, т. 2 думите „плана, програмата,
проекта или инвестиционното предложение“
се заменят с „плана или програмата“;
б) в ал. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „за който компетентният орган прилага чл. 25“.
21. В чл. 37, ал. 6 числото „12“ се заменя
с „13“.
22. В чл. 39:
а) в ал. 6, т. 2 думите „плана, програмата,
проекта или“ се заличават;
б) в ал. 9 след думите „чл. 34“ се поставя
запетая и се добавя „за което компетентният
орган прилага чл. 25“.
23. В допълнителните разпоредби:
а) в § 2 думите „по ОС“ се заличават, а
накрая се добавя „и на съответния орган,
одобряващ плана, програмата, проекта или
инвестиционното предложение“;
б) в § 3:
аа) точка 6 се отменя;
бб) точка 7 се изменя така:
„7. „Алтернативни решения“ са алтернативни начини за постигане целите на плана,
програмата, проекта или на инвестиционното
предложение, при които се предотвратяват
отрицателни въздействия върху елементите
и целостта на защитената зона. Алтернативните решения могат да включват различно
местоположение, различен мащаб или модел
на осъществяване на дейностите, предвидени
в плана, програмата, проекта или на инвес-
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тиционното предложение, различен график на
изпълнение или използването на алтернативни
технологии.“
24. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1:
а) в Част А – за планове, програми и проекти, в т. 2 се създава буква „ж“:
„ж) п ри родни ресу рси, п редви дени за
използване по време на строителството и
експлоатацията, предвидено водовземане за
питейни, промишлени и други нужди – чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга
мрежа) и/или от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост
от изграждане на нови.“;
б) в Част Б – за инвестиционни предложения, в т. 2 се създава буква „е“:
„е) природни ресурси, предвидени за използва не по време на с т рои т елс т во т о и
експлоатацията, предвидено водовземане за
питейни, промишлени и други нужди – чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга
мрежа) и/или от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост
от изграждане на нови.“
§ 4. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) При извършване на процедура по оценка
за съвместимост по Закона за биологичното
разнообразие в рамките на процедури по
ОВОС или по екологична оценка се събира
само една редуцирана такса, както следва:
1. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС – 500 лв.;
2. за издаване на решение по ОВОС:
а) п р и п р о ц е д у р а п о з а д ъ л ж и т е л н а
ОВОС – 1500 лв.;
б) при процедура след решение, с което
е преценено да се извърши ОВОС – 700 лв.;
3. за издаване на становище по екологична
оценка на план или програма – 600 лв.;
4. за издаване на решение за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична оценка – 400 лв.“
2. В чл. 22, ал. 2 думите „таксата е сбор от
таксата по ал. 1 и съответната такса по чл. 1,
ал. 1, 2, 3 и 4“ се заменят със „се събират
таксите по чл. 1, ал. 5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За висящите процедури по Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, започнали
преди влизането в сила на постановлението,
се прилагат разпоредбите на чл. 2а, ал. 4 и 5
от същата наредба.
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§ 6. За висящите процедури по Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми, започнали
преди влизането в сила на постановлението,
се прилагат разпоредбите на чл. 7а, ал. 5 и 6
от същата наредба.
§ 7. За висящите процедури по Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони, започнали преди влизането в сила на
постановлението, се прилагат разпоредбите
на чл. 2, ал. 5, чл. 20, ал. 5, чл. 25, ал. 4 и
чл. 26, ал. 2 от същата наредба.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 968
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV под
станция „Добрич“ – подстанция „Каварна 2“
(Маяк)“ на територията на област Добрич
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1 и
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ)
110 kV подстанция „Добрич“ – подстанция
„Каварна 2“ (Маяк)“ съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-1110-48 на областния управител на област Добрич
от 15 март 2010 г., части от имоти – частна
собственост, представляващи:
а) поземлен имот с проектен идентификатор 03174.17.917, с площ 58 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: за съоръжение на
електропровод, върху който попада стъпката
на стомано-решетъчен стълб № 54, образуван
от поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Безводица, с идентификатор 03174.17.17
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-99 на
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър от 6 ноември
2003 г., целият с площ 100 001 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, за който
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е представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 186, том V, рег.
№ 4079, дело № 938 от 2 декември 2002 г.;
б) поземлен имот с проектен идентификатор 03174.17.918, с площ 58 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: за съоръжение на
електропровод, върху който попада стъпката
на стомано-решетъчен стълб № 55, образуван
от поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Безводица, с идентификатор 03174.17.17
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-99 на
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър от 6 ноември
2003 г., целият с площ 100 001 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, за който
е представен нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 186, том V,
рег. № 4079, дело № 938 от 2 декември 2002 г.
Общият размер на паричното обезщетение
за имотите по букви „а“ и „б“ е 893 лв. съгласно
експертна оценка за определяне на пазарната
стойност на имотите, изготвена от оценител
на имоти, от септември 2012 г., дължимо на
наследниците на Константин Владимиров
Хаджистоянов – бивш жител на гр. София:
Мария Стефанова Хаджистоянова с постоянен адрес – София, Елена Константинова
Хаджистоянова с постоянен адрес – София,
и Георги Константинов Хаджистоянов с постоянен адрес – София;
в) поземлен имот с проектен идентификатор 67951.15.948, с площ 58 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: за съоръжение на
електропровод, върху който попада стъпката
на стомано-решетъчен стълб № 108, образуван
от поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Соколово, с идентификатор 67951.15.48
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-103 на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 11 декември
2003 г., целият с площ 50 006 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, за който
е представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 184, том ІІІ, рег.
№ 1585, дело № 301 от 21 март 2008 г.
Размерът на паричното обезщетение е
441 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота, изготвена
от оценител на имоти, от септември 2012 г.,
дължимо на наследниците на Константин
Владимиров Хаджистоянов – бивш жител на
гр. София: Мария Стефанова Хаджистоянова
с постоянен адрес – София, Елена Константинова Хаджистоянова с постоянен адрес – София, и Георги Константинов Хаджистоянов с
постоянен адрес – София;
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г) поземлен имот с проектен идентификатор 67951.21.902, с площ 58 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: за съоръжение на
електропровод, върху който попада стъпката
на стомано-решетъчен стълб № 111, образуван
от поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Соколово, с идентификатор 67951.21.2
по кадаст ра лната карта и кадаст ралните
регистри, одобрени със Заповед № 300-5-103
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър от 11 декември 2003 г., целият с площ 149 993 кв. м,
с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива,
за който е представен нотариален акт за
собственост на недвижим имот, възстановен
по Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи № 110, том ІІ, дело № 405
от 6 март 1995 г., и
д) поземлен имот с проектен идентификатор 67951.21.903, с площ 58 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: за съоръжение на
електропровод, върху който попада стъпката
на стомано-решетъчен стълб № 112, образуван
от поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Соколово, с идентификатор 67951.21.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-103 на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 11 декември
2003 г., целият с площ 149 993 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, за който
е представен нотариален акт за собственост
на недвижим имот, възстановен по Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи № 110, том ІІ, дело № 405 от 6 март 1995 г.
Общият размер на паричното обезщетение за имотите по букви „г“ и „д“ е 879 лв.
съгласно експертна оценка за определяне на
пазарната стойност на имотите, изготвена
от оценител на имоти, от септември 2012 г.,
дължимо на наследниците на Стефан Иванов
Стоянов – бивш жител на гр. София: Невена
Василева Огнянова, Александър Стефанов
Огнянов и Мария Стефанова Хаджистоянова
с постоянен адрес – София.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, София, със
седалище и адрес на управление гр. София,
ул. Триадица 8.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10857
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РЕШЕНИЕ № 975
ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали
(базалти), от находище „Върбовка“, разполо
жено в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, на „Пет
рургия“ – ЕООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново.
2. Определя концесионна площ с размер
233 635,5 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 32 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Върбовка“ с
размер 147 574 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 15 по
външния контур на запасите и ресурсите в
координатна система „1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър, представляващи
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която е предоставена банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Пет
рургия“ – ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0459 от
25 септември 2012 г., издадено от министъра
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
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по Решение № ВТ-45-ПР/2012 г. на директора
на Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Велико Търново.
6.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
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7.1.1. да добива базалти от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – базалти;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Върбовка“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в
цялостния работен проект да се уведоми

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

РИОСВ – Велико Търново, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества базалти
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие – до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Велико Търново;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от финансовото обезпечение
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на за-
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дължението за концесионно плащане, както и
неустойки при неизпълнение или при забавено
или неточно изпълнение на всяко непарично
задължение.
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 44 609 лв. с ДДС и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят с концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 2, ал. 3, буква „о“ от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за метални
полезни изкопаеми, за неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, и за
скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за
принципите и методиката за определяне на
концесионното възнаграждение за добив на
подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.), и чл. 1, ал. 3
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
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добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
същата наредба.
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 2, ал. 3,
буква „о“ – други индустриални суровини,
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
метални полезни изкопаеми, за неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
и за скъпоценни и полускъпоценни камъни
концесионното възнаграждение не може да
бъде по-ниско от 0,50 лв./т и по чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ – базалти за трошени фракции,
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали концесионното възнаграждение не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните материали и неметалните полезни изкопаеми по
информация от Националния статистически
институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионно
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 14 240 лв. и дължимия към него
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 43 950 т за шестмесечие и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма превежда по бюджета на
Община Павликени част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определена при условията и по реда на чл. 81
от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Петрургия“ – ЕООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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11.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Върбовка“
Координатна система „1970 г.“
№

X, m

Y ,m

1.

4703174,00

8657552,70

2.

4703107,50

8657705,40

3.

4703078,80

8657733,50

4.

4703042,50

8657815,70

5.

4702926,30

8657780,50

6.

4702763,30

8657683,80

7.

4702716,20

8657529,80

8.

4702606,50

8657393,50

9.

4702541,60

8657420,20

10.

4702537,30

8657409,70

11.

4702405,70

8657461,70

12.

4702435,90

8657545,10

13.

4702167,60

8657641,40

14.

4702136,70

8657563,10

15.

4702157,80

8657533,60

16.

4702400,40

8657446,80

17.

4702386,70

8657390,30

18.

4702413,30

8657375,80

19.

4702410,90

8657352,60

20.

4702456,80

8657262,80

21.

4702524,90

8657301,10

22.

4702537,10

8657326,10

23.

4702567,40

8657363,00

24.

4702583,10

8657363,30

25.

4702572,10

8657348,90

26.

4702561,60

8657267,50

27.

4702579,60

8657229,40

28.

4702615,90

8657223,80

29.

4702766,30

8657213,00

30.

4702861,30

8657244,00

31.

4702844,40

8657292,00

32.

4702968,90

8657476,80

10858

ПРАВИЛНИК

за организацията, задачите и функциите на
Инспекция за специализиран технически
надзор при дирекция „Управление на соб
ствеността и социални дейности“ в Минис
терството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, задачите и функциите на звено
„Инспекция за специализиран технически
надзор“ (ИСТН) при дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“ (ДУССД) в
Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Инспекцията за специализиран технически надзор е звено на ДУССД, което
осъществява специализиран технически надзор за осигуряване на безопасна експлоатация
на съоръженията с повишена опасност в МВР,
като контролира спазване на изискванията,
определени с наредби на Министерския съвет,
издадени на основание чл. 31, ал. 2 от Закона
за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП).
Чл. 3. Техническият надзор върху съоръженията с повишена опасност се осъществява
за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна
експлоатация на съоръженията, определени
в ЗТИП и разпоредбите по прилагането му,
с цел да се гарантира тяхното безопасно и
безаварийно ползване, опазване живота и
здравето на хората, околната среда, сградите
и вещите, когато съоръженията са правилно монтирани, поддържани и се ползват по
предназначение.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Чл. 4. Дейността на ИСТН се осъществява
от инспектори за специализиран технически
надзор (инспектори) по отделните видове
поднадзорни съоръжения.
Чл. 5. Началникът на ИСТН създава организация на работа и координация за изпълнение на поставените задачи на ИСТН, като:
1. периодично изготвя анализи и информаци я до дирек тора на Д УССД относно
техническото състояние на съоръженията
с повишена опасност, касаещи предстоящи
ремонти и профилактика на съоръженията;
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2. планира, анализира и отчита надзорната
дейност;
3. изготвя периодична информация и анализи на авариите и злополуките, възникнали
при тяхната експлоатация.
Чл. 6. (1) Инспекторите докладват на началника на ИСТН резултатите и констатациите от извършените прегледи и проверки на
съоръжения с повишена опасност.
(2) Инспекторите не трябва да участват в
управлението или контрола на предприятието
или организацията, както и в проектирането,
производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането
на видовете съоръжения с повишена опасност,
чийто технически надзор осъществяват.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКЦИЯТА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
Чл. 7. Инспекцията за специализиран технически надзор:
1. заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми:
а) проектантска и конструкторска документация за производство на съоръжения с
повишена опасност в структурите на МВР, за
които няма наредби по чл. 7 ЗТИП;
б) техническа документация за ремонт на
съоръженията;
в) инвестиционни проекти на строежите,
в които ще функционират съоръженията с
повишена опасност в МВР, в частта им, отнасяща се до тези съоръжения;
2. извършва проверки за наличието на необходимите условия за производство и монтаж
на съоръжения с повишена опасност, за които
няма наредби по чл. 7 ЗТИП;
3. съставя и води регистър на съоръжения
с повишена опасност;
4. регистрира съоръженията с повишена
опасност и води досие за всяко съоръжение;
5. издава разрешения за експлоатация на
съоръжения с повишена опасност, за които
няма наредби по чл. 7 ЗТИП;
6. извършва първоначални, периодични
и внезапни технически прегледи, проверки
и изпитвания на съоръженията с повишена
опасност, както и проверки по обекти на МВР,
в които съоръженията се монтират, поддържат,
ремонтират и експлоатират, за съответствието
им с нормативните изисквания;
7. осъществява контрол по наличието на
документи за правоспособност, по квалификацията на кадрите, за които това се отнася;
8. обследва и анализира причините и условията за възникване на всяка авария и злополука със съоръжения с повишена опасност в
обектите на МВР и предприема необходимите
мерки за предотвратяване на по-нататъшното
развитие на аварията;
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9. следи за изискванията при монтирането
или разполагането на съоръженията с повишена
опасност в обектите на МВР, приложими и при
изработването на инвестиционните проекти на
строежите, където ще функционират съоръженията, както и за безопасната експлоатация на
съоръженията с повишена опасност;
10. издава разрешителни на служители от
структури на МВР за правилната експлоатация
на съдове, работещи под налягане (бутилки
със сгъстен възду х и високо налягане) в
структурите на МВР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕГИСТРИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С
ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Чл. 8. В ИСТН се води регистър на съоръженията съгласно изискванията на Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензии
за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за
водене на регистър на съоръженията, приета с
ПМС № 187 от 2000 г. (ДВ, бр. 79 от 2000 г.).
Чл. 9. Ползвателите на съоръженията с
повишена опасност в МВР са длъжни след
монтирането на стационарни или пускането
на нестационарни съоръжения да ги регистрират в ИСТН.
Чл. 10. (1) Първото регистриране на съоръжения с повишена опасност се извършва
по писмено заявление на ползвателите им, в
което се посочват данни:
1. идентифициращи ползвателя;
2. за мястото на монтажа и/или експло
атацията на съоръжението;
3. за производителя и/или лицето, което
ги е монтирало.
(2) Към заявлението по ал. 1 за съоръженията се прилагат:
1. ревизионна книга;
2. инструкции, чертежи, схеми и други документи съгласно изискванията на: Наредбата
за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.); Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни
устройства, приета с ПМС № 242 от 2001 г. (ДВ,
бр. 94 от 2001 г.); Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
съоръженията под налягане, приета с ПМС
№ 204 от 2002 г. (ДВ, бр. 87 от 2002 г.); Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на съдове под налягане, приета
с ПМС № 210 от 2001 г. (ДВ, бр. 85 от 2001 г.);
Правилник № 0-33 от 1971 г. за проектиране и
устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови
уредби с максимално върхово напрежение до
300 kV (ДВ, бр. 81 от 1971 г.);
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3. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимите
за съоръженията с повишена опасност наредби
по чл. 7 ЗТИП;
4. копие от проекта, когато такъв се изисква.
Чл. 11. (1) Заявлението за регистриране
и представените документи се проверяват
от инспекторите в срок 10 работни дни от
получаването им.
(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените
документи и/или несъответствие с декларацията за съответствие и/или несъответствие с
изискванията на нормативните документи за
технически надзор, инспекторите регистрират
съоръжението с повишена опасност.
Чл. 12. При всяко преустройство на съоръжение с повишено внимание ползвателят
е длъжен да представи следните документи
в ИСТН:
1. обяснителна записка за извършените
промени;
2. техническа документация, по която е
извършено преустройството;
3. удостоверение за качеството на материалите и съставните части, използвани при
преустройството;
4. декларация за съответствие по чл. 10,
ал. 2, т. 3.
Чл. 13. Когато съоръжение с повишена
опасност в МВР се бракува, демонтира или
се прекрати експлоатацията му за повече
от 6 месеца, в 10-дневен срок ползвателят е
длъжен да уведоми ИСТН.
Г л а в а

п е т а

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ
Чл. 14. (1) Инспекторите извършват следните технически прегледи на съоръженията
с повишена опасност в МВР:
1. първоначални – след първото регистриране;
2. периодични – съгласно сроковете, посочени в наредбите и правилниците за съответните съоръжения по ЗТИП;
3. след ремонт и преустройство;
4. когато не са експлоатират повече от
една година.
(2) За извършване на техническите прегледи ползвателите на съоръжения с повишена
опасност са длъжни да отправят писмено
заявление до ДУССД.
(3) Датите за извършване на периодични
технически прегледи се съобщават най-малко пет дни предварително на ползвателя на
съоръженията.
Чл. 15. (1) Инспекторите имат право на
достъп по всяко време до поднадзорните
обекти в МВР.
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(2) В обекти на МВР с ограничен достъп
инспекторите се пропускат с разрешение на ръководителя (началника) на съответния обект.
Чл. 16. Ползвателят е длъжен да осигури
на инспекторите всички необходими за извършване на техническите прегледи уреди,
инструменти, контролни тежести, електроенергия, правоспособен персонал и лични
предпазни средства.
Чл. 17. След извършване на първоначалния
технически преглед инспекторите заверяват с
подпис и печат ревизионната книга на съответното съоръжение, предават я на ползвателя
за съхранение и издават акт за първоначален
технически преглед.
Чл. 18. (1) Инспекторите записват резултатите от техническите прегледи в ревизионните книги на съоръженията, като попълват
ревизионен акт, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
2. констатирани неизправности, нарушения
и други несъответствия с изискванията на
наредбите и/или техническата документация
на съоръженията;
3. заключение за годността на съоръженията за по-нататъшна безопасна експлоатация
и при какви условия може да се експлоатира.
(2) Ползвателите са длъжни да предоставят
ревизионните книги на съоръженията при
поискване от инспекторите.
Чл. 19. Предписанията на инспекторите,
свързани с проектирането, производството,
вноса, монтажа, експлоатацията, преустройството и поддържането на надзорните обекти
с повишена опасност, издадени в рамките на
тяхната компетентност, са задължителни за
длъжностните лица в МВР.
Чл. 20. (1) Инспекторите писмено разпореждат спиране на експлоатацията на съоръжения, когато:
1. не са регистрирани пред ИСТН;
2. в акта за първоначален техническ и
преглед или в ревизионен акт е вписано
заключение, че съоръжението не е годно за
безопасна експлоатация;
3. се управляват/експлоатират от лице, което не притежава необходимата правоспособност, когато за управлението/експлоатацията
им е необходима правоспособност.
(2) След отстраняване на причините, поради които съоръженията са били спрени
от експлоатация, инспекторите разрешават
експлоатацията им с писмена заповед или с
вписване в ревизионната книга.
Чл. 21. Извършването на технически надзор не освобождава от отговорност лицата,
чиято дейност е свързана с експлоатацията,
преустройството и ремонта на съоръжения с
повишена опасност.
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Чл. 22. (1) За всяко съоръжение с повишена опасност инспекторите съставят досие,
което съдържа:
1. документите, представени при регистрация;
2. актовете за технически прегледи, издадени от инспекторите;
3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени
ремонти и преустройства.
(2) За всяко съоръжение с повишена опасност ползвателите съставят досие, съдържащо
документите по ал. 1.
(3) Досиетата по ал. 1 и 2 се съхраняват
до бракуването или смяна на собственика/
ползвателя на съоръжението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Съоръжения с повишена опасност“ са
технически устройства и инсталации, които
поради своите работни характеристики, работна
среда и условия на експлоатация, при неправилно
проектиране, изработване, монтаж или ползване могат да причинят тежки аварии, човешки
жертви, злополуки или материални щети.
2. „Специализиран технически надзор“
е техническият надзор, който се прилага в
територии със статут на специални зони с
ограничен достъп, в които работата на съоръженията с повишена опасност е подчинена
на изискванията за експлоатация, прилагани
към тези територии.
3. „Тех ническ и надзор“ са определени
от нормативните актове действия и мерки
за осигуряване спазването на техническите
правила, изиск вани я, норми и държавни
стандарти при проектирането, конструирането, изграждането, производството, вноса,
мон т и ра не т о, п реус т ройс т во т о, ремон та,
обслужването, поддържането и ползването
на съоръженията с повишена опасност с цел
да се гарантира безопасната и безаварийната
експлоатация на тези съоръжения, живота и
здравето на хората, опазването на околната
среда, сгради и друго имущество.
4. „Авария“ е внезапно разрушаване, деформиране или значително повреждане на съоръжения с повишена опасност в процеса на тяхната
експлоатация, съпроводено с материални щети
и трайни изменения, непозволяващи по-нататъшното безопасно използване на съоръжението.
5. „Злополука“ е травма или друго рязко
влошаване на здравето на лица, вследствие на
авария на съоръжение с повишена опасност
или поради това, че при проектирането или
изграждането на съоръжението не са предвидени и осигурени или спазени изискванията
на техническите правила, норми и държавни
стандарти.
6. „Ползвател“ е структура на МВР, която
ползва съоръжение с повишена опасност.
7. „Поднадзорен обект“ е помещение, сграда
или район, в който са монтирани съоръжения
с повишена опасност.

ВЕСТНИК
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този правилник се издава на основание
§ 4 от допълнителните разпоредби на Закона
за техническите изисквания към продуктите.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветан Цветанов
10776

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2003 г. за извършване на технически
прегледи за проверка на техническата из
правност на земеделската и горската техника
(ДВ, бр. 52 от 2003 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след думите
„горската техника“ се добавя „и машините за
земни работи“.
§ 2. В чл. 1 след думите „изправност на
земеделската и горската техника“ се добавя
и „машини за земни работи“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „горска техника“ се
добавя „и машини за земни работи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На сезонен технически преглед подлежи
сменяемото прикачно оборудване, използвано
в земеделието и горите.“
3. В ал. 4 думата „горите“ се заменя с
„храните“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Несамоходните и стационарните машини, съораженията, инсталациите и апаратите
и прикачният инвентар, използвани в земеделието и храните, подлежат на задължителен
технически преглед при първоначална регистрация и при промяна в регистрацията.“
§ 4. В чл. 8 след думите „горска техника“
се добавя „и машините за земни работи“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 след думите „горска техника“ се добавя „и машини за земни работи“.
§ 6. В чл. 14, ал. 4 думите „Главна дирекция „Регистрация и контрол на техническото
състояние, безопасността на техниката и правоспособността за работа с нея“ се заменят
с „Главна дирекция „Регистрация, контрол и
правоспособност за работа с техниката“.
§ 7. В чл. 18, ал. 1 след думата „отнема“
се добавя „част II от свидетелството за регистрация“.
§ 8. В чл. 23, ал. 1 след думите „горска техника“ се добавя и „машини за земни работи“.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „сключен
договор за застраховка „Гражданска отговорност“ се заменят с „валидна застрахователна
полица“.
За министър:
Цветан Димитров
10719
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2003 г. за производство и предлага
не на пазара на елитни и племенни пчелни
майки и отводки (рояци) и реда за водене на
регистър (обн., ДВ, бр. 103 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 26 от 2008 г. и бр. 67 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „производство“ се
поставя запетая и се добавя „като от едно
пчелно семейство могат да бъдат произведени
не повече от 22 пчелни майки или 2,5 пчелни
рояка“.
2. В т. 6 думите „и гори“ се заличават.
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и гори“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На основание на вписването на лицата
по ал. 2 се издава удостоверение по образец
съгласно приложението.“
§ 3. Създава се чл. 26:
„Чл. 26. (1) Специализираната дирекция
по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за животновъдството поддържа публичен списък на лицата
с вписани съгласно чл. 25, ал. 2 пчелини.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. име на физическото лице/наименование
на юридическото лице търговеца и координати за връзка;
2. дата на последна регистрация в областна
дирекция „Земеделие“;
3. валидност на регистрацията;
4. вид дейност – производство.
(3) Област ни те ди рек ции „Земеделие“
са длъжни да заявят в Министерството на
земеделието и храните всяка промяна в регистрацията по чл. 19, ал. 6 и 9 от Закона за
пчеларството в 3-дневен срок от настъпването
є. Дирекцията по ал. 1 отразява в публичния
списък промяната в 5-дневен срок от получаването на уведомлението.“
§ 4. Създава се приложение към чл. 25,
ал. 4:
„Приложение
към чл. 25, ал. 4
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Облас т на д и рек ц и я „Земедел ие“ –
………......……………
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. ……………,
издава настоящото на ……………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(трите имена, адрес на физическото лице; наименование, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ
на търговеца, телефон за връзка)
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в уверение на това, че на основание чл. 19,
ал. 2 от Закона за пчеларството е вписан в
регистъра на областната дирекция „Земеделие“
под № …….............. от …………………………………............
(дата)
като производител на ……………………………………………
…………………………………………………......…………………............
(за съответния вид производство съгласно становището на развъдната организация)
Удостоверението е валидно до ……………………………
(дата)
Директор ОД „Земеделие“:
(подпис, печат)“

10720

За министър:
Цветан Димитров

Наредба за изменение на Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изис
квания към животновъдните обекти (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.,
бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г. и
бр. 10 от 2012 г.)
§ 1. В приложение № 7 към чл. 14, ал. 3,
т. 2, 3 и 4 се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „чл. 14, ал. 3,
т. 2, 3 и 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2“.
2. На ред „Фронт на поене“ числото „10“
се заменя с „15“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

10801

За министър:
Цветан Димитров

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2011 г. за специалните изисквания за
участие в одобрените схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане
(обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм., бр. 36, 39, 51
и 105 от 2011 г., бр. 21 и 64 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 17 се създава ал. 6:
„(6) Заявката за подпомагане по ал. 5 се
подава в областната дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“, в която се намира:
1. постоянният адрес на кандидата – физическо лице;
2. адресът на у правление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 се
отменя.
§ 3. Създава се приложение № 5 към
чл. 17, ал. 5:
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„Приложение № 5
към чл. 17, ал. 5
А. Заявка за подпомагане по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, за физически лица
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1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или
бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия
бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или
загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите, или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„съмнение за измама“ е нередност, която е била предмет на първоначално решение по административен
или съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела на национално равнище, с цел да се установи
наличието на умишлено деяние, по-специално измама, както е по член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защита на финансовите интереси на Европейските общности, създадена
на базата на член K.3 от Договора за Европейски съюз.
3. Запознат/а съм с определението за измама съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, както следва:
„измама“ е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в
предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
4. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за съмнение за нередности и измами, а
именно:
- до компетентните институции в Република България;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
___________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата
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Б. Заявка за подпомагане по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци,
произвеждани в България, за юридически лица.
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1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата
на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите, или
посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„съмнение за измама“ е нередност, която е била предмет на първоначално решение по административен или
съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела на национално равнище, с цел да се установи наличието на умишлено деяние, по-специално измама, както е по член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията от
26 юли 1995 г. относно защита на финансовите интереси на Европейските общности, създадена на базата
на член K.3 от Договора за Европейски съюз.
3. Запознат/а съм с определението за измама съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, както следва:
„измама“ е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до
злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в пред
ходната подточка;
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- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
4. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до компетентните институции в Република България;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
___________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата

Преходна разпоредба
§ 4. (1) Заявките за подпомагане по чл. 17, ал. 5 за 2012 г. се подават в срок до 11 януари 2013 г.
(2) Към заявките за подпомагане по ал. 1 се прилагат копия на издадените до 30 ноември
2012 г. от БАБХ сертификати.
За министър:
Цветан Димитров
10819

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № И-3
от 15 ноември 2012 г.

за организация на взаимодействието между
Прокуратурата на Република България и
военната полиция
Раздел І
Общи правила
Чл. 1. (1) Тази инструкция урежда организацията на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната
полиция.
(2) Взаимодействието меж д у военните
органи на досъдебното производство, както
и тяхното взаимодействие с други държавни
органи в хода на наказателното производство,
се осъществява под процесуалното ръководство на прокурора.
(3) Взаимодействието меж д у военните
органи на досъдебното производство се осъществява чрез:
1. обмен на информация, анализи, оценки
и изводи;
2. възлагане на проверки;
3. докладване по конкретни дела или въпроси;
4. създаване на съвместни екипи за проверка и/или разследване;
5. оказване на методическа и експертна
помощ;
6. провеждане на съвместни обучителни и
квалификационни мероприятия;
7. съвместни периодични анализи на резултатите по предотвратяване, разкриване и
разследване на престъпления;
8. други форми за взаимодействие.

Раздел II
Компетентност на военните органи на досъ
дебното производство
Чл. 2. (1) По дела за престъпления, подсъдни на военните съдилища, разследването се
провежда от:
1. военни следователи по дела за престъпления, посочени в чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК,
и за престъпления, извършени от офицери;
2. военни разследващи полицаи за престъпления, извършени от сержанти и войници,
служещи в Министерството на отбраната,
Българската армия, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, и от
граждански лица при или по повод изпълнението на службата им в Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната;
3. военни проку рори за престъпления,
извършени:
а) в чужбина от лица, които не са офицери;
б) от сержанти, войници и граждански лица
при или по повод изпълнението на службата
им в Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба, военните
съдилища и прокуратури.
(2) Военният прокурор може да възложи
извършване на отделни действия или на всички
действия по разследването освен привличане
като обвиняем и предявяване на разследването в случаите по предходната алинея по т. 3,
буква „б“ на военен следовател и в случаите по
т. 3, буква „а“ на военен разследващ полицай.
Чл. 3. (1) Административните ръководители на Военно-апелативната прокуратура и
военно-окръжните прокуратури съвместно
с директора на служба „Военна полиция“ и
директорите на регионалните служби „Военна
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полиция“ вземат мерки за обезпечаване на
законност, обективност, пълнота и бързина при
провеждане на досъдебни производства чрез:
1. съгласуване и координиране на дейността
на прокурорите, следователите и разследващите полицаи при изпълнение на общи задачи;
2. провеждане на периодични срещи за
обсъж дане на теку щи въпроси, засягащи
съвместната дейност, и набелязване на необходимите мерки;
3. организиране на обучение по общи въпроси на досъдебното производство и тематични въпроси, създаващи затруднения, чрез
осигуряване на присъствие при извършване
на действия по разследването от опитни следователи и разследващи полицаи с последващ анализ на действията; лични беседи по
материалноправни и процесуални въпроси;
посочване или осигуряване на научна литература, съдебна практика и методология по
въпроси, съставляващи затруднение; подробен
инструктаж при възлагане на разследването
на конкретно дело и др.;
4. изучаване и разпространяване на добрия
практически опит;
5. контрол върху срочността на изпълнението на плановете за разследване по конкретни дела;
6. оказване на помощ по конкретни дела
със съвети и разяснения;
7. периоди чно от чи тане на съвместно
съвещание на резултатите от дейността на
разследващите органи и прокуратурата на
регионално ниво и набелязване на мерки за
нейното подобряване.
(2) Директорът на служба „Военна полиция“
чрез ръководителите на структурни звена в
ръководството на службата осъществява методическо ръководство на дейността по разследването, както и контрол на изпълнение на
писмените указания на прокурора и спазване
на процесуалните срокове в регионалните
служби „Военна полиция“.
Чл. 4. При осъществяване на правомощията си по Наказателно-процесуалния кодекс
и Закона за съдебната власт наблюдаващият
прокурор може и:
1. да конкретизира обстоятелства, предмет
на доказване, доказателствените средства за
тяхното установяване, както и приложимите
способи за доказване, да определи кръга на
възможните източници на информация за
престъплението и да посочи допустимите от
закона процесуални способи и средства за
извличането и закрепването и да определи
последователността и срока на извършване
на действията по разследването, като планира
или разпореди планиране на разследването по
време, място и участници за всяко действие
по разследването;
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2. да определи времето и начина на получаване на обратна текуща информация от
разследващия орган за извършените действия
по разследването и за резултатите от тях; да
определи срок за извършване и приключване на разследването и междинни срокове за
докладване на делото преди привличане в
качеството на обвиняем и предявяване на
разследването;
3. да извършва периодични проверки на
място за хода и резултатите от разследването
по делата, възложени на разследващия орган,
и да му дава необходимите указания;
4. да прави оценка за обема и качеството
на работа на разследващия орган и да я съобщава на неговия ръководител.
Чл. 5. Военните следователи и военните
разследващи полицаи извършват разследване
по дела от общ характер съгласно определената от закона компетентност. При възлагане
на действия по разследването в случаите на
чл. 108 и 218 НПК от военен следовател на
военен разследващ полицай военният следовател уведомява наблюдаващия прокурор,
който, ако намери за необходимо, отменя
възлагането и възлага извършването на тези
действия на друг военен следовател.
Чл. 6. (1) При изпълнение на функциите
си разследващият полицай взема решение по
вътрешно убеждение, основано на обективно,
всестранно и пълно изследване на всички
обстоятелства по делото и закона. Ръководителите на разследващия полицай нямат право
да разпореждат и забраняват извършване на
действия по разследването и други процесуални действия, както и да изменят дадените
от прокурор разпореждания и указания. В
такива случаи разследващият полицай уведомява наблюдаващия прокурор.
(2) Разследващите органи при изпълнение
на функцията по разследване:
1. съставят план за разследване и го представят на прокурора:
2. представят делото на наблюдаващия
прокурор, когато преценят, че им е необходима юридическа и организационна помощ и
винаги в предвидените от НПК случаи.
Чл. 7. (1) Военните разследващи полицаи
водят от свое име кореспонденция във връзка
с възложените им досъдебни производства.
Директорите на регионалните служби „Военна
полиция“ могат да проверяват дали изпращаната кореспонденция е свързана с възложените
на съответния разследващ полицай досъдебни
производства.
(2) Досъдебните производства, които се
изпращат на други органи, уведомленията за
образуване на досьдебни производства, както
и писма до висшите органи на държавна власт
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и управление се изпращат със съпроводителни
писма, подписани от директора на съответната
регионална служба „Военна полиция“.
Раздел ІІІ
Получаване на съобщения и извършване на
проверки
Чл. 8. (1) Служба „Военна полиция“ във
взаимодействие с органите на Министерството
на вътрешните работи извършва полицейска
регистрация на лицата по чл. 396 НПК, които
са привлечени като обвиняеми за извършено
умишлено престъпление от общ характер.
(2) Когато военен прокурор или следовател
извърши привличане като обвиняем, осигурява
явяването на обвиняемия и предоставя необходимите данни за извършване на полицейска
регистрация от регионалната служба „Военна
полиция“, когато тази служба е компетентна
да извърши регистрацията.
Чл. 9. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ събират информация за извършени
престъпления, като ползват всички възможни
и допустими от закона източници на информация.
(2) Военно-окръжните прокуратури създават условия за приемане на съобщения от
граждани, държавни органи и други юридически лица и проучват информациите за извършени престъпления, подсъдни на военните
съдилища, разпространени чрез средствата за
масово осведомяване.
(3) Воен но - ок р ъж н и т е п рок у рат у ри и
регионалните служби „Военна полиция“ са
длъжни да регистрират всяко постъпило при
тях съобщение за извършено престъпление и
при поискване да предоставят информация на
лицето, направило съобщението, за номера
на регистрацията.
(4) Регионалните служби „Военна полиция“
уведомяват военно-окръжните прокуратури за
всяко съобщение за извършено престъпление
независимо от начина, по който е озаглавено, начина, по който е регистрирано, и от
наличието на данни за дееца и за правната
квалификация на деянието.
Чл. 10. (1) Проверката на основание чл. 145
от Закона за съдебната власт е извънпроцесуална дейност, насочена да установи или да
изключи наличието на достатъчно данни за
извършено престъпление. Тя се извършва,
когато не може да бъде образувано досъдебно
производство поради липса на достатъчно
данни за извършено престъпление.
(2) Не се извършва проверка, когато:
1. несъмнено е налице някое от основанията, изключващи образуването на досъдебно
производство по чл. 24, ал. 1 НПК;
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2. съобщението до органите на досъдебното
производство не съдържа данни за конкретно
деяние и деец, а общи изявления, оценки или
квалификации;
3. съобщението е подадено от пострадалия
и е подкрепено с други писмени материали
или сведения.
(3) Проверката се възлага от прокурора
с мотивирано постановление на основание
чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната
власт, което съдържа:
1. обстоятелства, предмет на проверката;
2. неизяснени въпроси, свързани с факта
на извършеното деяние;
3. задачи, които се поставят на проверяващия орган;
4. действия, които задължително следва
да се извършат;
5. способи и методи, които могат да се
използват;
6. форми на взаимна връзка, междинни и
окончателни доклади;
7. срока за изпълнение на проверката – не
по-голям от 60 дни.
(4) Постановлението се изпраща до директора на съответната РСВП. Конкретният
служител, който да извърши проверката, се
определя съобразно квалификацията, специализацията и натовареността.
Чл. 11. (1) Проверката се извършва в срока,
определен от прокурора във възлагателното
постановление. При проверка, съставляваща
фактическа и правна сложност, след доклад от
прокурора и органа, извършващ проверката,
административният ръководител на военноокръжната прокуратура може да продължи
срока до 6 месеца.
(2) Прокурорът, възложил проверката, е
задължен да контролира изпълнението на
разпорежданията си.
(3) При неспазване на определения срок
без уважителни причини или при неизпълнение на конкретни писмени разпореждания за
проверката прокурорът, който я е възложил,
може да наложи глоба на основание чл. 405
от Закона за съдебната власт.
Чл. 12. (1) За прик лючената проверка
проверяващият изготвя докладна записка, в
която изразява становище, и заедно с материалите по преписката я изпраща в съответната
прокуратура.
(2) След проучване на материалите от проверката прокурорът може да върне преписката
на проверяващия и да му определи срок за
изпълнение на указанията в постановлението или за допълнителни действия, изрично
посочени, с указани конкретни методи или
способи за извършване.

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

(3) Екземпляр от постановлението, с което
е постановен или е отменен отказ да се образува досъдебно производство, се изпраща за
сведение на съответната регионална служба
„Военна полиция“, която е извършила проверката.
Чл. 13. (1) Разследващите органи не изготвят постановления за отказ да се образува
досъдебно производство.
(2) В случаите на образувано досъдебно
производство по чл. 212, ал. 2 НПК не се
допуска постановяване на отказ да бъде образувано досъдебно производство. В тези случаи
прокурорът може да прекрати образуваното
досъдебно производство, ако са налице основания за това.
(3) Когато прокурорът откаже образуване
на досъдебно производство, материали от
извършена проверка, съдържащи резултати
от извършени справки по ЗЕС, се връщат
на съответната РСВП, която е извършила
проверката.
Раздел IV
Дежурства
Чл. 14. (1) А дминистративните ръководители на военно-окръжните прокуратури
организират седмични дежурства на военните
прокурори и следователи, които започват и
завършват в 12 ч. всеки петък. Месечните
графици за дежурства на прокурорите и следователите от военно-окръжните прокуратури,
съдържащи телефонните номера за връзка, се
изпращат на съответните регионални служби
„Военна полиция“ преди началото на съответния месец.
(2) Директорите на регионалните служби
„Военна полиция“ изготвят месечни графици
на оперативно-разследващите групи при регионалните служби „Военна полиция“, които
се изпращат на съответните военно-окръжни
прокуратури преди началото на съответния
месец.
(3) По време на дежурствата си военните
прокурори и разследващи органи постоянно
поддържат възможност за повикване по телефона.
Чл. 15. (1) За извършване на неотложни
действия по разследването за престъпления,
по които се провежда досъдебно производство
от разследващ полицай при регионалните
служби „Военна полиция“, се организират
оперативно-разследващи групи от разследващи полицаи, специалисти – технически
помощници и други служители.
(2) Когато не присъства прокурор, разследващият полицай ръководи оперативно-раз
следващата група независимо от военните звания и длъжностите на останалите участници.
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(3) За всяко получено съобщение за престъпление от общ характер, налагащо неотложни действия по разследването, военните
разследващи органи докладват на дежурния
военен прокурор, който при данни за особено
тежки престъпления уведомява военно-окръжния прокурор.
(4) При данни за извършени особено тежки
престъпления или по лична преценка дежурният прокурор посещава местопроизшествието,
ръководи оперативно-разследващата група и
организира или лично извършва неотложните
действия по разследването.
(5) При престъпления и произшествия с
изключително тежки последици и в други случаи по преценка на дежурния прокурор към
оперативно-разследващата група се включват
и военни следователи, които докладват устно
своите бележки, възражения и предложения
на дежурния прокурор. Прокурорът след преценка може да ги възпроизведе като указания
до разследващите полицаи.
Чл. 16. Задълженията на военно-полицейските органи и мерките, които следва да вземат
при получаване на сигнал за произшествие
относно заградителни мероприятия, запазване
на следи, охрана на местопроизшествието,
установяване на самоличност на свидетели
и заподозрени, осигуряване на участието им
в действия по разследването, оповестяване и
осигуряване на участниците в разследването, се уреждат със заповед на директора на
служба „Военна полиция“.
Раздел V
Взаимодействие в досъдебното производство
Чл. 17. (1) Досъдебното производство се
образува с постановление на прокурора или
при условията на чл. 212, ал. 2 НПК.
(2) Когато прокурорът намери, че досъдебното производство, образувано при условията
на чл. 212, ал. 2 НПК, е започнало законосъобразно и не са налице основания за неговото
прекратяване, той дава указания за неговото
продължаване и следи за хода и резултатите
от разследването.
Чл. 18. (1) Административните ръководители на военно-окръжните прокуратури разпределят делата между военните прокурори
на принципа на случайния подбор.
(2) Съответните началници разпределят
делата между разследващите полицаи съобразно квалификацията, специализацията
и натовареността им. По изключение, при
особена фактическа и правна сложност на
делото и след съгласуване със съответния
началник, прокурорът може лично да определи конкретен разследващ полицай, който
да извърши разследването. След като получи
образувано от прокурора дело или след като
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извърши неотложни действия по разследването, с които досъдебното производство се счита
образувано, разследващият орган незабавно:
1. докладва в прокуратурата с писмено
уведомление за започване на разследването,
като с копие от него уведомява съответния
началник на лицето, срещу което е образувано
производството, и изисква необходимите за
разследването документи;
2. приема с постановление като свои всички или част от действията по разследването,
извършени при спазване на процесуалните
изисквания от друг орган, ако има такива;
3. изготвя план за разследването.
(3) В у ведомлението за образу ване на
досъдебно производство при условията на
чл. 212, ал. 2 НПК се посочват кратко описание на фактическата обстановка, правната
квалификация на деянието, данни за дееца
и пострадалия и извършените неотложни
действия по разследването.
Чл. 19. (1) Разделяне и обединяване на
досъдебни производства се извършва само с
постановление на прокурора в предвидените
в НПК случаи.
(2) В постановлението за разделяне или
в приложения опис към него подробно се
описват отделените от съответното дело материали. Копие от постановлението заедно с
приложения опис се прилага и в отделеното
досъдебно производство.
(3) Всички отделени доказателствени материали заедно с препис от акта за образуване
на досъдебното производство и постановлението за разделяне се изпращат на съответния
компетентен разследващ орган или прокурор,
а служебно заверени преписи от отделените
материали се прилагат към първоначалното
дело. Когато е необходимо за целите на наказателното производство, оригиналите на отделените материали остават в първоначалното
дело, а в отделеното се прилагат служебно
заверени преписи.
Чл. 20. (1) Военните разследващи полицаи
са независими от съответните командири (началници) на военнослужещите, които участват
в действията по разследването, и на поделения
и обекти, в които се извършват действията
по разследването.
(2) В района на военни поделения и обекти
действията оглед, освидетелстване, претърсване и изземване се извършват в присъствието
на най-близко намиращия се командир или
началник или упълномощено от него лице, като
за поемни лица се поканват военнослужещи.
Чл. 21. (1) 3а всяко досъдебно производство се изготвя наблюдателно дело, в което
се прилагат екземпляри от постановленията,
протоколите за действия по разследването и
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други процесуални действия, а когато е необходимо – и ксерокопия от други материали,
приложени в досъдебното производство.
(2) Когато НПК не предвижда друго, постановленията и протоколите за действия по
разследването и други процесуални действия
се изготвят в не по-малко от два екземпляра,
един от които се прилага в наблюдателно дело.
Когато не е възможно съставяне на повече
от един екземпляр, след съставянето му се
изготвят заверени копия.
(3) Наблюдателното дело се изпраща на
прокурора заедно с досъдебното производство
след приключването му.
Чл. 22. (1) Когато се съберат достатъчно
доказателства за виновността на определено
лице в извършване на престъпление от общ
характер и не е налице основание за прекратяване на наказателното производство,
разследващият орган док ладва делото на
прокурора.
(2) Достатъчно доказателства по смисъла
на чл. 219 НПК са налице, когато от тях може
да се направи обоснован извод, че определено лице виновно е извършило конкретно
престъпление и този извод към момента на
привличането му в качеството на обвиняем
не се опровергава от останалите събрани
доказателства.
(3) Разследващият орган докладва делото
на прокурора, като му представя проект на
постановление за привличане в качеството
на обвин яем заедно с доказателствените
материали.
(4) Когато прокурорът прецени, че са налице условия за привличане в качеството на
обвиняем, удостоверява това с подпис върху
проекта на постановлението. Когато не са
налице условията за привличане на обвиняем,
прокурорът дава допълнителни указания на
разследващия орган. Разследващият орган е
длъжен да изпълни писмените указания на
прокурора за привличане на лице като обвиняем и когато не е съгласен с тях.
Чл. 23. (1) Постановлението за привличане
в качеството на обвиняем съдържа реквизитите по чл. 219, ал. 3 НПК.
(2) В постановлението за привличане в
качеството на обвиняем деянието се индивидуализира, като се посочват:
1. приложимата норма от особената част
на Наказателния кодекс;
2. признаците от обективна и субективна
страна на осъществения основен, квалифициран или привилегирован състав на престъпление;
3. времето и мястото на извършване на
престъплението;
4. конкретното действие или бездействие,
с което е извършено;
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5. конкретната форма на изпълнително
деяние, ако в приложимата норма са предвидени няколко форми на изпълнително деяние;
6. формата на съучастие при умишлените
престъпления или наличие на съпричинителство при непредпазливите престъпления;
7. обществено опасните последици по характер, количествени и качествени измерения:
а) за резултатните имуществени престъпления – стойност по пазарни цени на предмета
на престъплението, има ли възстановяване и
в какъв размер;
б) за престъпления срещу личността – характер и степен на увреждането;
в) за останалите престъпления – причинените имуществени и неимуществени вреди,
които са елемент от състава на престъплението.
Чл. 24. (1) За взетата мярка за неотклонение „Поставяне под най-близко наблюдение в
частта“, „Домашен арест“ или „Задържане под
стража“ незабавно се уведомява съответният
командир (началник). При вземане на мярка
за неотклонение „Поставяне под най-близко
наблюдение в частта“ на съответния командир
(началник) се изпраща за изпълнение екземпляр от постановлението, с което е взета.
(2) За задържане под стража на офицери
и цивилни служители освен на съответния
началник незабавно се съобщава и на министъра на отбраната чрез директора на служба
„Военна полиция“ съгласно чл. 402, ал. 3 НПК.
(3) Когато спрямо обвиняемия бъде взета
мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест, военният прокурор
изпраща препис от определението на съответния началник, за да го отстрани временно
от длъжност, съгласно Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
(4) Мерките за неотклонение „подписка“
и „гаранция“ се вземат с постановление на
органа на досъдебното производство, изготвено непосредствено след привличането като
обвиняем. В постановлението се посочват
времето и мястото на издаване, органът, който
го издава, номерът на делото, трите имена
на обвиняемия, престъплението, за което се
повдига обвинение, мотивите за определената мярка. Постановлението се предявява на
обвиняемия срещу подпис.
(5) Разследващите органи са длъжни да
уведомяват прокурора за настъпването на
обстоятелст ва, кои то на лагат вземането,
промяната или отмяната на мерките за неотклонение и другите мерки за процесуална
принуда.
(6) Контролът по фактическото изпълнение
на мярката за неотклонение домашен арест
на военнослужещи от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
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на министъра на отбраната и Българската
армия се извършва от съответната регионална
служба „Военна полиция“ по разпореждане
на прокурора.
Чл. 25. (1) Вземането на мярката за процесуална принуда „временно задържане за
срок до 72 часа“ по чл. 64, ал. 2 НПК става
само с постановление на прокурора и има за
цел единствено осигуряване присъствието на
обвиняемия в производството пред съда за
вземане на мярка за неотклонение „Задържане
под стража“.
(2) Когато на обвиняемия е взета такава
мярка за процесуална принуда, спрямо него
не може да се наложи за същото престъпление
задържане на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от
Закона за военната полиция.
Чл. 26. (1) Когато намери, че са извършени
всички необходими действия по разследването
за разкриване на обективната истина и са
налице условия за предявяване на разследването, разследващият орган докладва делото на
прокурора заедно с всички доказателствени
материали.
(2) Когато прокурорът установи, че при
разследването е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила или че не са събрани доказателствата,
необходими за разкриване на обективната
истина, или че се налага ново привличане,
той с постановление посочва изчерпателно
констатираните нарушения и непълноти на
разследването, както и конкретните действия
по разследването и други процесуални действия, които следва да се извършат.
Чл. 27. (1) Разследващият орган предявява
разследването, когато са извършени всички действия, необходими за разкриване на
обективната истина, и след доклад на делото
прокурорът не е дал указания по чл. 226, ал. 3
НПК или дадените указания са изпълнени.
(2) Докладването на делото от разследващия орган на прокурора, преди предявяване
на разследването, се отразява писмено в материалите по делото, датира се и се подписва
от прокурора.
Чл. 28. (1) Писмените искания, бележки и
възражения, направени при предявяване на
разследването, се прилагат по делото, а устните се вписват в протокола. Разследващият
орган е длъжен да докладва на наблюдаващия
прокурор направените искания, бележки и
възражения.
(2) Наблюдаващият прокурор е единствено
компетентен да се произнесе по направените
искания, бележки и възражения с мотивирано
постановление, което се изготвя незабавно
след докладване на делото.
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Чл. 29. След приключване на разследването
разследващият орган съставя писмено мнение
по чл. 235 НПК, съдържащо установената
фактическа обстановка.
Чл. 30. (1) В делото се подреждат всички
писмени доказателствени и други материали,
събрани на досъдебното производство.
(2) По изключение, при опасност от унищожаване и по преценка на прокурора, оригиналите на важни документи могат да се
съхраняват отделно, като по делото се прилага
копие, заверено от разследващия орган, а оригиналите се предоставят в съдебно заседание
от прокурора.
(3) Веществените доказателства се изпращат
заедно с делото с опис в четири екземпляра.
Чл. 31. (1) Документите по делото се подреждат в следната последователност:
1. опис на материалите по делото;
2. карта за състоянието на наказателното
производство съгласно нормативната уредба
на Единната информационна система за противодействие на престъпността;
3. постановлението за образуване на досъдебното производство или уведомителното
писмо до прокурора съгласно чл. 212, ал. 3,
чл. 356, ал. 2 или чл. 362, ал. 2 НПК;
4. постановленията за обединяване, разделяне на производствата; писмата за продължаване на срока за разследване, първоначалните
материали, въз основа на които е образувано
производството;
5. постановленията за привличане на обвиняем (протоколът за първото действие по
разследване срещу лицето, с което е привлечен като обвиняем – по чл. 219, ал. 2 НПК);
6. пълномощно на защитник (постановление
за назначаване на защитник);
7. протокол за предявяване на постановлението за привличане на обвиняем и протокол
за разпит на обвиняем;
8. протоколите от действията по разследване по видове;
9. постановленията за назначаване на експертиза и експертните заключения;
10. други доказателствени материали.
(2) По сложни и многоепизодни дела или
по дела с повече обвиняеми лица материалите
могат да бъдат подредени по факти, обвиняеми
лица или други признаци, като се цели яснота,
прегледност и удобство при ползването.
(3) Всички материали към делото се номерират, описват и подшиват, а последната
страница се подпечатва.
(4) Материалите от допълнително разследване се подреждат след първоначалното
заключение и акта, с който е постановено
допълнителното разследване. Те също се
подшиват, номерират и описват, без да се
разкъсва първоначалното прошнуроване.
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(5) При обединяване на производствата
се запазва целостта на делата, които се присъединяват.
Чл. 32. (1) Когато прокурорът след приключване на разследването прецени, че са
налице основанията по чл. 242, ал. 2 НПК,
той изготвя писмени указания, в които посочва: в какво се състои допуснатото съществено процесуално нарушение; необходимите
действия за неговото отстраняване; срока за
изпълнение на указанията.
(2) Разследващият орган е длъжен да изпълни указанията на прокурора, след което
да докладва делото, да предяви разследването
и да изготви мнение.
(3) Ако обстоятелствата след допълнителните действия по разследването не са се
променили, това изрично се посочва в новото
мнение и по съдържание то възпроизвежда предходното. Ако след допълнителните
действия по разследването има промяна във
фактическата обстановка и правните изводи,
се съставя съответстващо им ново писмено
мнение.
(4) След съставяне на мнението по предходната алинея разследващият орган изпраща
незабавно делото на прокурора.
Чл. 33. Военно-окръжните прокуратури
уведомяват съответната регионална служба
„Военна полиция“ за резултата от приключване на наказателното производство, когато
досъдебното производство е било образувано
по материали или е било водено от служители
на тази служба.
Раздел VI
Взаимодействие по спрени дела
Чл. 34. (1) Досъдебното производство се
спира, когато са извършени всички възможни
действия по разследването и оперативно-издирвателни действия и е установено, че са
налице основанията по чл. 244, ал. 1 НПК.
(2) В обстоятелствената част на постановлението за спиране на наказателното производство прокурорът анализира събраните
в хода на разследването доказателства, установяващи съответното основание за спиране
на наказателното производство.
(3) При спиране на досъдебно производство, водено от военен разследващ полицай
поради неразкриване на извършителя, прокурорът го изпраща на разследващия орган.
Военният разследващ полицай организира
издирването, като с постановление възлага
оперативно-издирвателни мероприятия на
съответния оперативен работник, който изготвя подробен план и периодични справки
за планираните и проведените мероприятия
и за резултатите от тях.
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(4) Прокурорът, който е спрял наказателното производство, продължава да упражнява
ръководство и надзор за работата по него и
периодично изисква информация за хода на
издирването. Разследващият орган е длъжен
да уведомява прокурора за резултатите от
издирването и да му предоставя събраните
материали.
Чл. 35. Спрените на основание чл. 244,
ал. 1, т. 1 и 3 НПК досъдебни производства се
съхраняват в прокуратурата, като прокурорите, упражняващи функции по ръководство и
надзор по тях, възлагат на съответните оперативно-издирвателни органи или извършват
лично периодични проверки дали са отпаднали
основанията за спиране на производството.
Раздел VII
Дост ъп на с л ужба „Военна полиция“ до
Унифицираната информационна система и
Ведомствения информационен сайт на Про
куратурата на Република България
Чл. 36. (1) Прокуратурата на Република
България осигурява достъп на служба ,,Военна
полиция“ до Унифицираната информационна
система (УИС) и Ведомствения информационен
сайт за извършване на справки, информацията
от които се използва само за нуждите на служба
„Военна полиция“ при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(2) Правата на достъп на служба „Военна
полиция“ до преписките в УИС са, както
следва:
1. директорът на служба „Военна полиция“
или упълномощени от него служители – достъп до всички преписки в УИС;
2. директорите на региона лни сл у жби
„Военна полиция“ или упълномощени от
тях служители – достъп до преписките на
военно-апелативна прокуратура и териториално съответстващата им военно-окръжна
прокуратура.
(3) Защитената комуникационна връзка
между сървъра на служба „Военна полиция“
и централния сървър на Прокуратурата се
осъществява чрез националната мрежа на
д ърж а вната а д м и н ис т ра ц и я посредс т вом
одобрено комуникационно оборудване от дирекция „Информационни технологии“ (ИТ) в
администрацията на главния прокурор и при
спазване на одобрени от главния прокурор и
министъра на отбраната правила за информационна и персонална сигурност.
Чл. 37. (1) Служба „Военна полиция“ извършва справки в УИС и във Ведомствения
информационен сайт на Прокуратурата за
целите на:
1. провеждане на досъдебни производства;
2. проверки по Закона за защита на класифицираната информация;
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3. други предвидени в закон случаи.
(2) За извършените справки в УИС служба
„Военна полиция“ води регистър, в който се
вписват: датата на извършването на справката;
служителят, извършил справката; служителят,
по чието искане е била извършена справката; основанието по ал. 1 за извършване на
справката.
Чл. 38. (1) Директорът на служба „Военна
полиция“ определя със заповед служителите от
служба „Военна полиция“ с право на достъп
до УИС и Ведомствения информационен сайт
на Прокуратурата, както и реда за извършване
на справки в тях.
(2) Директорът на служба „Военна полиция“
предоставя на ВКП копие от заповедта по ал. 1
за конфигуриране на достъпа на определените
от него служители до УИС и Ведомствения
информационен сайт на Прокуратурата.
(3) Дирекция ИТ в администрацията на
главния прокурор конфигурира достъпа до
УИС на директора на служба „Военна полиция“
и достъпа до Ведомствения информационен
сайт на всички оправомощени служители на
„Военна полиция“.
(4) Военно-окръжните прокуратури конфигурират достъпа до УИС на служителите
от съответните регионални служби „Военна
полиция“.
(5) При настъпили промени в организационно-щатната структура на служба „Военна
полиция“, както и при освобождаване от длъжност на служители с конфигуриран достъп до
УИС, на ВКП се изпраща списък на лицата за
прекратяване на достъпите им в срок от 7 дни.
(6) Прокуратурата на РБ и служба „Военна
полиция“ осигуряват за своя сметка необходимите им технически средства за пренос и
защита на информацията.
Раздел VIIІ
Взаимодействие при възникване на авиаци
онно произшествие с военни въздухоплава
телни средства
Чл. 39. (1) Досъдебно производство и проверка по повод на авиационно произшествие
с военно възд у хоп лавателно средст во се
извършват паралелно, в тясно взаимодействие и постоянен обмен на информация с
ръководителя на разследването във връзка с
безопасността, който е служител на служба
„Военна полиция“.
(2) Ръководителят на разследване във връзка с безопасността предоставя на прокурора
при поискване:
1. заверено копие от протокола за разследване във връзка с безопасността;
2. протоколите от извършваните изследвания и анализи, както и разяснения за тяхното
доказателствено значение;
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3. информация, получена при разчитането на полетните записващи устройства и на
радиоразговорите.
(3) Прокурорът предоставя на ръководителя
на разследване във връзка с безопасността копия от постановлението за отказ да се образува
досъдебно производство, от постановлението за
прекратяване на наказателното производство
или от обвинителния акт за деяния, представляващи авиационно произшествие с военно
въздухоплавателно средство.
(4) При поискване в хода на разследването органите на досъдебното производство
предоставят на ръководителя на разследване
във връзка с безопасността необходимата
информация и копия от събрани от тях доказателствени материали.
Чл. 40. (1) При възникване на авиационно
произшествие с военно въздухоплавателно
средство органите на служба „Военна полиция“ съвместно с военните авиационни формирования извършват охрана на мястото на
произшествието, както и на всички открити
следи от произшествието, като не допускат
те да бъдат размествани, унищожавани или
повреждани по какъвто и да е начин, освен
когато се налага опазване на живота и здравето на лица и предотвратяване на значително
увреждане на имущество и околната среда.
(2) В охраняваната зона се допускат единствено лица, осъществяващи спасителни мероприятия, органите, извършващи разследването
във връзка с безопасността, и органите на
досъдебното производство.
(3) Преди да извършат оглед на местопроизшествието, органите на досъдебното производство задължително планират съвместно с
ръководителя на разследването във връзка с
безопасността действията си, като съвместно
набелязват границите на местопроизшествието, последователността на действията и
участниците в тях, мерките за безопасност,
веществените доказателства, които ще бъдат
иззети, продължителността на охраната на
местопроизшествието и други въпроси от
значение за запазването и събирането на
доказателства.
(4) При планирането на останалите действия
по разследването и разгласяване на информация чрез средствата за масова информация
органите на досъдебното производство се
консултират с ръководителя на разследването
във връзка с безопасността.
Чл. 41. (1) Определ янето на м ясто за
съхраняване на веществени доказателства,
използването им като обекти на експертиза
или други действия по разследването, както
и разпореждането с тях преди приключване
на досъдебното производство се извършват от
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прокурора след задължително съгласуване с
ръководителя на разследването във връзка с
безопасността.
(2) Органите на досъдебното производство
осигуряват достъп до веществените доказателства за целите на разследването във връзка
с безопасността.
(3) Съхраняването и разчитането на полетните записващи устройства и други устройства,
записващи информация с доказателствено
значение, се осигурява от ръководителя на
разследването във връзка с безопасността.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се приема на основание
чл. 25, ал. 3 от Закона за военната полиция
и чл. 138, т. 4 от Закона за съдебната власт.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
Изпълняващ длъжността главен прокурор
на Република България:
Бойко Найденов
10763

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 20-НР
от 26 ноември 2012 г.

относно поправка в приложение № 48 от
образците на книжата за произвеждане на
националния 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. 3 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
І. Допуска поправка в приложение № 48
от образците на книжата за произвеждане на
национален референдум, утвърдени с Решение
№ 6-НР от 12 ноември 2012 г., както следва:
На ред „Изборите в изборния район бяха
произведени при следната обстановка:…“
думите „Изборите в изборния район бяха
произведени“ се заменят с „Националният референдум в изборния район беше произведен“.
ІІ. Утвърждава нов образец на приложение
№ 48, неразделна част от решението.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
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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)
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)

С Т Р. 6 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 94
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9. Общ брой на действителните бюлетини (сумата от числата по т. 7 и 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)
Националният референдум в изборния район беше произведен 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.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..
СЕКРЕТАР:……………………..
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………….		
2. ……………………………….		
3. ……………………………….		
4. ……………………………….		
5. ……………………………….		
6. ……………………………….		
7. ………………………………. 		

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….

8. …………………………..…….
9. ……………………………..….
10. ……………………………….
11. ……………………………….
12. ……………………………….
13. ……………………………….
14. ……………………………….

КОНТРОЛИ:
1. Числото по т. 9 трябва да е равно на сумата от числата по т. 10 и 11.
2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6, 9 и 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.
10860
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ЗАПОВЕД № 412
от 19 ноември 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8
и чл. 36 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП, приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната посвета на МОН
и Решение № 144 от 25.10.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Априлци, нареждам:
1. Да се преобразуват ЦДГ „Здравец“ и ЦДГ
„Еделвайс“ в ЦДГ „Априлче“.
2. Обучението и възпитанието на децата до
6-годишна възраст да се осъществява в съответните групи на ЦДГ „Априлче“.
3. Задължителната документация на ЦДГ
„Здравец“ и ЦДГ „Еделвайс“ да се приеме и
съхранява от директора на ЦДГ „Априлче“.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база и всички процедури
за приемане и предаване на имуществата на ЦДГ
„Здравец“ и ЦДГ „Еделвайс“ на ЦДГ „Априлче“.
5. Числеността на персонала на ЦДГ „Априлче“
да се определи съгласно разпоредбите на чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал да бъдат уредени
съгласно чл. 123 КТ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Ловеч.
Кмет:
Б. Вълев
10832

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 562
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130 ЗУТ и докладна записка
вх. № ДЗ-585 от 9.10.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 00702.16.60 по кадастралната карта
на Асеновград с отреждане на УПИ 16.60 – „За
траурни обредни дейности и изработване на па-

метници“, съгласно нанесените сини и червени
регулационни линии и надписи и зачерквания със
зелен цвят. Установява се режим на застрояване
съгласно нанесените ограничителни линии на
застрояване с червен цвят, котировки с черен
цвят и показатели на режима на застрояване със
син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва от заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
10790
РЕШЕНИЕ № 563
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130 ЗУТ и докладна записка
вх. № ДЗ-586 от 9.10.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява план за регулация и застрояване
за пром яна предназначението на ПИ с К И
№ 99087.18.104 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград – „За жилищно застрояване“, с
който се образуват 3 нови урегулирани поземлен и
имота: УПИ 99087.18.207 – „За жил. застрояване“,
УПИ 99087.18.208 – „За жил. застрояв ане“, и УПИ
99087.18.209 – „За улица“, съгласно нанесените
червени и сини регулационни линии и надписи и
зачерквания със зелен цвят. Установява се режим
на застрояване съгласно нанесените ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на
застрояване със син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва от заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
10791
РЕШЕНИЕ № 564
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130 ЗУТ и докладна записка
вх. № ДЗ-584 от 9.10.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 99088.18.118 по кадастралната карта
на кв. Долни Воден, Асеновград, с отреждане за
УПИ 18.118 – „За производство на пластмасови
изделия“, съгласно нанесените червени и сини
регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
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с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва от заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
10792
РЕШЕНИЕ № 565
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130 ЗУТ и докладна записка
вх. № ДЗ-583 от 9.10.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
ПИ с КИ № 00702.23.42 по кадастралната карта
на Асеновград с отреждане на УПИ 00702.23.42,
магазин за промишлени стоки, складове и офиси
съгласно нанесените червени и сини регулационни линии и надписи със син цвят. Установява
се режим на застрояване съгласно нанесените
ограничителни линии на застрояване с червен
цвят, котировки с черен цвят и показатели на
режима на застрояване със син цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва от заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
10793

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 242
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 05815.13.16 в м. Червена киселица в землището на Ботевград с цел
промяна предназначението на същия „За вилно
строителство“, разположено свободно съгласно
приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева
10689
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-68
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол № 5
от 21.08.2012 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията и Решение № 7 от
13 – 14.09.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия „Кабел 20 kV от жр стълб
№ 23 от отклонението „Козичено“ на ВЛ 20 kV
„Горица“ до нов БКТП 1 × 800 kV в УПИ I-70,
73, 79, масив 11 в м. Бадемите, землището на
с. Горица, община Поморие, за захранване на
„Винарска изба“, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 18469.42.27 (полски път),
18469.42.30 (полски път), 18469.43.31 (полски път)
по кадастралната карта на с. Гильовца, община
Несебър, и поземлени имоти 11505 (полски път),
81 (полски път), 111057 (полски път), 126 (път III
клас) по КВС на с. Горица, община Поморие.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
пред Административния съд – Бургас.
Областен управител:
К. Гребенаров
10691

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-10
от 15 ноември 2012 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 9 от
24.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решения-протоколи № 13 от 11.07.2012 г. и № 19
от 12.11.2012 г. Надзорният съвет на Агенцията
за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
едноетажна сграда (фурна), ж.к. Лазур, ул. Батак 18, УПИ I, кв. 22, Бургас, с начална тръжна
ценa – 454 950 лв., депозит за участие – 45 500 лв.,
стъпка на наддаване – 4600 лв.;
парокотелно, ж.к. Зорница, до бл. 14, Бургас, с
начална тръжна цена – 318 130 лв., депозит за участие – 31 900 лв., стъпка на наддаване – 3200 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект
поотделно се закупува в АППЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от
9 до 17 ч., в срок до 15-ия ден включително от
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датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие за всеки обект поотделно се внася по банков път до 15-ия ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на АППЧП – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас,
SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидата в срок 5 работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
и публично-частно партньорство за определяне
на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет:
Г. Георгиев
10621

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 183
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 1 и 3 ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване по Наредбата за търговете и конкурсите на следните общински недвижими имоти:
1.1. „Общинска едноетажна сграда“, намираща
се в УПИ V, кв. 5, с. Суха река, ул. Септември
5, община Велики Преслав, област Шумен, обща
площ на имота 3450 кв. м, застроена площ 280
кв. м, актувана с АЧОС № 807 от 24.03.2009 г., с
начална тръжна цена 30 400 лв., стъпка за наддаване 400 лв.
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1.2. „Бивш общински обор“, представляващ
УПИ ХІV-502 в кв. 63, с. Златар, ул. Ал. Стамболийски 45, община Велики Преслав, област
Шумен, с площ 905 кв. м, със застроена в него
полумасивна сграда на един етаж, със застроена площ 110 кв. м, актуван с АЧОС № 803 от
17.03.2009 г., с начална тръжна цена 9800 лв.,
стъпка за наддаване 100 лв.
1.3. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
VІІ-281, кв. 23, с. Осмар, ул. Васил Коларов 33,
община Велики Преслав, област Шумен, обща
площ на имота 4000 кв. м, застроена площ 314
кв. м, на 2 етажа, с разгъната застроена площ
628 кв. м, с пристройка, актувана с АЧОС № 482
от 2.07.2009 г., с начална тръжна цена 121 100 лв.,
стъпка за наддаване 2000 лв.
1.4. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
І-518, кв. 3, по плана на с. Драгоево, ул. Митко
Палаузов 20, община Велики Преслав, област
Шумен, представляваща масивна сграда на два
етажа – бивше читалище, със застроена площ
257,40 кв. м, РЗП 386,10 кв. м, пристройка на
един етаж със ЗП 71 кв. м и външна тоалетна с
площ 25 кв. м, начална тръжна цена 27 200 лв.,
стъпка за наддаване 300 лв.
1.5. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
ІХ-401, кв. 32, с. Кочово, община Велики Прес
лав, област Шумен, с обща площ 6000 кв. м, с
построена масивна сграда – бивше училище с
15 класни стаи, застроена площ 389 кв. м, РЗП
700 кв. м, актувана с АЧОС № 843 от 2.07.2009 г.,
с начална тръжна цена 64 100 лв., стъпка за
наддаване 1000 лв.
1.6. „Бивша детска градина“, представляваща
УПИ-VІ, кв. 33, по плана на гр. Велики Преслав,
ул. Иван Вазов 14, община Велики Преслав, област
Шумен, с обща площ 3020 кв. м, застроена площ
380 кв. м, РЗП 998,12 кв. м, с АЧОС № 1449 от
18.07.2011 г., с начална тръжна цена 149 300 лв.,
стъпка за наддаване 2000 лв.
1.7. „Бивша детска градина“, представляваща
УПИ-І, кв. 1, по плана на с. Мокреш, ул. Маркиш
14, община Велики Преслав, област Шумен, с обща
площ 2625 кв. м, заедно с масивна едноетажна
сграда със застроена площ 257 кв. м, с АЧОС
№ 1791 от 16.07.2012 г., с начална тръжна цена
49 900 лв., стъпка за наддаване 500 лв.
2. Всички цени по т. 1 са без ДДС.
3. Срок за закупуване на тръжната документация – 14 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 16 ч., в стая
№ 210 в сградата на Община Велики Преслав, ул.
Борис Спиров 58. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС, платими в брой в касата на
Община Велики Преслав.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. на деня, предхождащ търга, в
стая № 502 в сградата на Община Велики Преслав.
5. Оглед на обектите – всеки работен ден, до
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на тръжна документация.
6. Депозит за участие в търга в размер 10 %
от началната тръжна цена се внася по банкова
сметка на Община Велики Преслав. Краен срок
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за внасянето на депозитите – не по-късно от деня,
предхождащ търга. Всички разноски за извършване на сделките са за сметка на купувача.
7. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 21-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в заседателната зала № 406
в сградата на Община Велики Преслав, ул. Борис
Спиров 58.
8. При необходимост последващи търгове да
се проведат 14 дни след търга на същото място
и при същите условия.
9. Сроковете от т. 3 до т. 7 се броят по реда,
определен в чл. 33 и чл. 60, ал. 5 и 6 ГПК. Когато
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича на първия следващ присъствен ден.
Председател:
В. Върбев
10833

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 281
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
п лан (парцеларен п ла н) за „Високовол т ова
линия (ВЛ) 20 kV и мачтов трафопост (МТП)
160 kVА, 20/0,4 kV“ за присъединяване на „База
за производство на амонити“ в поземлен имот
№ 091020, местност Говедарника в землището на
с. Лиляче, към съществуващ въздушен електропровод „Лиляче“.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
10703

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 218
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на водопровод
до ПИ 81904.710.1 по кадастралната карта на
с. Чарково, община Габрово.
Председател:
Н. Сираков
10722

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 11-9
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за вътрешно подземно
кабелно трасе за ветроенергиен парк „Свобода I“,
състоящ се от 35 ветрогенератора с обща мощност
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до 105 MW, свързващо ветрогенераторите помежду
им и с подстанция „Житен“ 30(33)/110/400 kV,
община Генерал Тошево, с обща дължина 55 040
линейни метра и преминаващо през землищата
на селата:
Сноп, ЕК АТТЕ 67756, в поземлени имоти
№ 032058, 032059, 056055, 056056, 058184, 058185,
058186, 058187, 058182, 058183, 058180, 058181,
058178, 058179, 069119, 069120, 010109, 010110, 010112,
010111, 044076, 044077, 044074, 044075, 072066,
072067, 000004, 000074, 000034, 000039, 000095,
000070, 000098, 000096, 000091, 000008, 000075,
000080, 000087, 000094, 041001, 006001, 000040,
000042, 000059;
Житен, ЕКАТТЕ 29444, в поземлени имоти
№ 045081, 045097, 045009, 045124, 045125, 045058,
045059, 045060, 045061, 045023, 045024, 045043,
045036, 030066, 030018, 030212, 030213, 030211,
030210, 030214, 030215, 030090, 030200, 030216,
030217, 002128, 002129, 002126, 002127, 002130,
002131, 007001, 016117, 016118, 018079, 018078, 048108,
048109, 068059, 068060, 045126,000110, 000004, 000109,
000103, 000101, 000009, 000105, 000011, 000111,
000114, 000119, 000108, 000042, 000047, 000127,
000118, 000117, 000049, 000083, 051001, 000006,
000008, 000017, 000046, 000050 и
Градини, ЕКАТТЕ 17511, в поземлени имоти
№ 039052, 039053, 053163, 053164, 071053, 071054,
053156, 053157, 053158, 053159, 071055, 071056, 070124,
070125, 070123, 070122, 070126, 070127, 047125,
047126, 038002, 000013, 000094, 000048, 000040,
000099, 000104, 000101, 000105, 000033, 000103,
000080, 000100, 000023, 000069, 000036, 000034,
Община Генерал Тошево.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
Председател:
Н. Марчев
10757

ОБЩИНА ГОДЕЧ
РЕШЕНИЕ № 128
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 58
по протокол № 5 от 26.04.2012 г. Общинският
съвет – гр. Годеч, реши:
1. Одобрява проект за изменение на действащия
план за регулация на гр. Годеч, квартали 120 и
120А, както следва:
Премахва се улица с о.т. № 395 и 396а.
Изменя се регулацията на УПИ VІ-1474 от
квартал 120 и на УПИ І-1473, УПИ ІІІ-1471 и
УПИ ІV-1471 от квартал 120а.
Образува се нов УПИ с № ХХ-1627.
2. Възлага на кмета на община Годеч правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват ре
шението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.
Председател:
В. Иванов
10808
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 295
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за регулация, план за застрояване и парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура) за поземлени имоти № 015244 и № 015245,
м. Белянката, по картата на възстановената собственост на землището на гр. Горна Оряховица,
с който в поземлен имот № 015245 се определя
ниское тажно свързано застрояване за жилищни
нужди и през поземлен имот № 015244 се прокарва път с цел обслужване на поземлени имоти
№ 015248, № 015245 и № 015247.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до административния съд по
местонахождението на имота.
Председател:
Д. Костадинов
10758

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-289
от 21 ноември 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
ЗУТ и решение от протокол от заседание на
Областния експертен съвет по устройство на територията от 16.11.2012 г. във връзка с внесения
в Областна администрация – Добрич, със заявление № РЗ-01-06-1619 от 15.08.2012 г. от „Енер
тр аг Методиево“ – ЕООД, подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на обект:
„Кабелна линия, включваща:
вътрешно кабелно трасе за ВЕП „Метод иево I“,
състоящ се от 50 ветрогенератора с обща мощност до 150 MW и намиращо се в землищата на
селата Методиево, Котленци, Победа, Полковник Минково и полковник Свещарово, община
Добричка, и с. Преспа, община Балчик, област
Добрич, в частта за кабел 30(33) kV, свързващо
ветрогенераторите помежду им и с подстанция
„Методиево“ 30(33)/110 kV;
кабелно трасе за ветрогенераторен парк „Методиево I“ в частта за кабел 110 kV, свързващ
подстанция „Методиево“ 30(33)/110 kV с подстанция „Житен“ 30(33)/110/400 kV, община Генерал
Тошево и община Добричка, област Добрич“,
нареждам:
1. Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Кабелна
линия, включваща:
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вътрешно кабелно трасе за ВЕП „Методиево I“, състоящ се от 50 ветрогенератора с обща
мощност до 150 MW и намиращо се в землищата
на селата Методиево, Котленци, Победа, Полковник Минково и полковник Свещарово, община
Добричка, и с. Преспа, община Балчик, област
Добрич, в частта за кабел 30(33) kV, свързващо
ветрогенераторите помежду им и с подстанция
„Методиево“ 30(33)/110 kV;
кабелно трасе за ветрогенераторен парк „Методиево I“ в частта за кабел 110 kV, свързващ
подстанция „Методиево“ 30(33)/110 kV с подстанция „Житен“ 30(33)/110/400 kV, община Генерал
Тошево и община Добричка, област Добрич“,
с възложител „Енертраг Методиево“ – ЕООД,
ЕИК:124703143, със седалище и адрес на управление – София, област София, община Столична,
район „Лозенец“, ул. Златен рог 22, ет. 4, офис 7,
представлявано от управителите Деница Борисова
Ножарова и Вернер Дивалд.
2. Трасето на кабелната линия ще е с обща
дължина 94,8 км и ще засегне следните поземлени имоти: ПИ № 046093, 046092, 076070, 076069,
046095, 046094, 076072, 076071, 085062, 085061,
099037, 099036, 099035, 099034, 089061, 089060,
095071, 095070, 089064, 089063, 000034, 000066,
000070, 000072, 000061, 000112, 000047, 000111,
000116, 000129, 000081, 000087 в землището на
с. Методиево, община Добричка, област Добрич;
ПИ № 026011, 026012, 028056, 028055, 029051,
029052, 033061, 033060, 033065, 033064, 032063,
032062, 032065, 032064, 032067, 032066, 035087,
035086, 035089, 035088, 026070, 026069, 026068,
026067, 026066, 026065, 025143, 025142, 033063,
033062, 025145, 025144, 023062, 023061, 034079,
034078, 029047, 029048, 029049, 029050, 031063,
031062, 030074, 030073, 031061, 031060, 030071,
030072, 000081, 000087, 000086, 000084, 000083,
000085, 000061, 000063 в землището на с. Кот
ленци, община Добричка, област Добрич; ПИ
№ 028036, 028035, 028038, 028037, 028034, 028033,
027060, 027059, 027032, 026025, 026097, 026103,
026104, 025063, 000093, 000062 в землището на
с. Победа, община Добричка, област Добрич; ПИ
№ 018063, 018062, 016123, 016122, 000056, 000057,
000058 в землището на с. Полковник Минково,
община Добричка, област Добрич; ПИ № 016128,
016127, 015052, 015051, 013125, 013124, 014053, 014052,
017051, 017050, 017058, 017057, 017060, 017059, 018053,
018052, 019035, 019034, 020050, 020049, 000043,
000044, 000045, 000047, 000049, 000062, 000064,
000031, 000039 в землището на с. Полковник Свещарово, община Добричка, област Добрич; ПИ
№ 58270.10.45, 58270.11.41, 58270.12.28 в землището
на с. Преспа, община Балчик, област Добрич; ПИ
№ 030001, 037001, 000096, 000007, 000099, 000047,
000077, 080001, 000033, 000034 в землището на
с. Генерал Колево, община Добричка, област
Добрич; ПИ № 000091, 000082, 000118, 000112,
000093, 000095, 000050 в землището на с. Победа,
община Добричка, област Добрич; ПИ № 045126,
045058, 045059, 045060, 045061, 045023, 045024,
045043, 045111, 045112, 045045, 045084, 045085,
045016, 048008, 048033, 048035, 048036, 048038,
048093, 048094, 048102, 048099, 048100, 048101,
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048012, 048013, 048080, 048051, 048052, 048053,
048081, 000114, 000119, 000047, 000117, 000049,
000083, 051001, 048029, 048079, 000046, 000050 в
землището на с. Житен, община Генерал Тошево,
област Добрич; ПИ № 000034, 041001, 006001 в
землището на с. Сноп, община Генерал Тошево,
област Добрич; ПИ № 038002, 000037, 000013,
035001, 038001 в землището на с. Градини, община
Генерал Тошево; ПИ № 000033, 000037, 000041,
038001, 038002, 038003, 038004 в землището на
с. Пчеларово, община Генерал Тошево, област
Добрич; ПИ № 000040, 000107, 000201, 000050 в
землището на с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – Добрич, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ж. Желязков
10834

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 355
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6224 от
11.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1528 от
2012 г. от Фиданка Спасова Петрова и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За жилищно строителство (ниско застрояване)“ на имот № 049004,
местност Крио валог в землището на с. Габра
с ЕКАТТЕ 14074, община Елин Пелин, Софийска област: образуване на УПИ І-049004 – „За
жилищно строителство“, кв. 59а по плана на
с. Габра, със следните показатели: устройствена зона – Жм, височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 50 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10627
РЕШЕНИЕ № 356
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6225 от
11.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1442 от

ВЕСТНИК
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2011 г. от Красимир Венциславов Велев и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За вилно ст роителство“ на имот
№ 015007, местност Каменяко в землището на
с. Караполци с ЕК АТТЕ 36422, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м; плътност
на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,4; минимална озеленена площ – 60 %; начин на застрояване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване (подземна кабелна линия през имот № 000368 – полски път)
и водоснабдяване (подземен водопровод през
имоти № 000306 – канал, 000367 – полски път, и
000368 – полски път) за нуждите на обект „Вилно
строителство“ в имот № 015007, всички имоти в
землището на с. Караполци, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10628
РЕШЕНИЕ № 357
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 67а, ал. 1
ПЗОЗЗ, док ла д о т к ме та на общ и на Е л и н
Пелин с вх. № ОА-6226 от 11.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1525 от 2012 г. от „Прити
лайф“ – ООД, след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно застрояване“ на имоти № 035015 и 001080 (образуван
от част от имот № 000804), местност Милковица
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10629
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РЕШЕНИЕ № 358
от 27 септември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 67а, ал. 1
ПЗОЗЗ, док ла д о т к ме та на общ и на Е л и н
Пелин с вх. № ОА-6228 от 11.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1524 от 2012 г. от „Прити
лайф“ – ООД, след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно застрояване“ на имоти № 035003 и 001082 (образуван
от част от имот № 000804), местност Милковица
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10630
РЕШЕНИЕ № 359
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6230 от
11.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1526 от
2012 г. от „Прити лайф“ – ООД, и след становище
на ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява изменение на ПЗ „За жилищно
застрояване“ на поземлени имоти № 035022 и
035021, местност Милковица в землището на
с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин,
Софийска област, за обособяване от имотите на
път за достъп в масив 35 по КВС на землището
на с. Нови хан.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10631
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РЕШЕНИЕ № 360
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6227 от
11.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1488 от
2012 г. от Петра Данчова Анева и след становище
на ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За производствени и складови дейности“ на имот № 016092, местност Мортозаница
в землището на гр. Елин Пелин с ЕКАТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно;
б) ПП за външно ел. захранване на имот
№ 016092 в землището на гр. Елин Пелин с
подземна кабелна линия, преминаваща през
имот № 000332 – общински полски път по КВС
на землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10632
РЕШЕНИЕ № 361
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6229 от
11.09.2012 г. по преписка вх. № У Т2 _20 -1458
от 2011 г. от Стефан Христов Паскалев и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За складова дейност“ на имот № 027005,
местност Гръстите в землището на с. Петково с
ЕКАТТЕ 56006, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 12 м; плътност на застрояване – до
60 %; К инт. – до 2,0; минима лна озеленена
площ – 30 %; начин на застрояване – свободно;
б) ПП за ел. захранване за нуждите на обект
„Складова дейност“ в имот № 027005 в землището
на с. Петково, община Елин Пелин, Софийска
област, с подземна кабелна линия, преминаваща
през имоти № 000071 и 000119 – общински полски
пътища, по КВС на землището на с. Петково.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
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изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10633
РЕШЕНИЕ № 391
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-5888-(2)
от 17.09.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1478
от 2012 г. от Емил Богомилов Бранков и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За складова и търговска дейност“ на
имот № 000269, местност Ильова круша в землището на гр. Елин Пелин с ЕК АТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 12 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
2,0; минимална озеленена площ – 30 %; начин
на застрояване – свободно;
б) ПП за електрозахранване на имот № 000269
в землището на гр. Елин Пелин с подземна кабелна линия, преминаваща през имоти № 000171,
000173 и 000319 – общински полски пътища, по
КВС на землището на гр. Елин Пелин, община
Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
10634

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 224
от 29 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 6 от 23.10.2012 г. на
ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Златарица, реши:
Приема технически проект и парцеларен
план за „Водоснабдяване на с. Горско ново село
и с. Родина от водоснабдителната система на
гр. Златарица“.
Неразделна част от това решение са проектът
и парцеларният план на водопровода.
Председател:
Т. Лазарова
10622
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 381
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ сграда – самостоятелна, едно
етажна, масивна, с предназначение „фурна“, със
застроена площ 218 кв. м, построена в урегулиран
поземлен имот (УПИ) XVI-117,118, целият с площ
1650 кв. м, в кв. 11, по кадастрален план имот
№ 117 (при граници на урегулирания поземлен
имот: УПИ I-104, УПИ II-105, УПИ III-107, УПИ
XIII-115, УПИ XV-116 и улица, съгласно ПУП и
кадастрален план на с. Хаджидимитрово, община
Казанлък, одобрени със Заповед № 12 от 1987 г.,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 39 950 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 79 SOMB
9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон
Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане на срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане на срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено от кандидата
копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено до 6 месеца преди датата на търга (не
се прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
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в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с начален час 12,00.
II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I ведно с информационен
меморандум като част от нея.
III. За провеждане на търга по т. I назначава
комисия.
IV. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глава V и глава
VII от Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател:
Н. Златанов
10804
РЕШЕНИЕ № 389
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява план за застрояване за поземлен
имот № 112040, намиращ се в местността Гърдова
могила в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292,
община Казанлък, при граници и съседи: нива
№ 112026, нива № 112037; полски път № 000244,
полки път № 000245 и друга нестопанска територия № 000358, без промяна предназначението
на земята – „Двор за застрояване“.
2. Одобрява схеми за ел. и В и К захранване – без промяна предназначението на земята – „Двор за застрояване“.
Това решение може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
10805
РЕШЕНИЕ № 394
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 035009,
намиращ в местността Перетлика в землище
с. Овощник, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък,
със схема за ел., В и К захранване и транспортен достъп – без промяна предназначението на
земята – „Двор за застрояване“.
2. Одобрява схеми за водоснабдяване и електрозахранване на имота по т. 1.
3. Изразява предварително съгласие за право
на преминаване на подземен електропровод и
водопроводно отклонение ∅ 63 по полски път – общинска собственост, № 000083 в землището на
с. Овощник, община Казанлък.
Това решение може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
10806
РЕШЕНИЕ № 396
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен усторйствен план – план
за застрояване: „За промяна предназначението
на земята за производствена и складова дейност
(дърводелски цех)“ за поземлен имот № 000565 с
площ 2,907, намиращ се в землището гр. Крън,
ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък.
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия, при граници и съседи:
поземлен имот № 000633 – друга нестопанска
територия; поземлен имот № 000562 – пасище,
мера на община Казанлък, и поземлен имот
№ 000564 – полски път.
2. Одобрява схеми за ел., В и К захранване и
транспортен достъп.
Това решение може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
10807

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-667
от 14 ноември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП и
Решение № 183 от протокол № 12 от 10.09.2012 г.
на ОбС – Крумовград, нареждам:
1. Да се открие целодневна детска градина
„Слънце“ в с. Токачка с адрес на управление:
с. Токачка, община Крумовград, считано от
1.12.2012 г.
2 . Ут в ърж да ва м ч ис лено с т н а пер с он ала – 4, 50 щат н и брой к и, о т кои т о: педа г о гически – 2 щата, и непедагогически персонал – 2,50 щата, и бюджет за нормалното функциониране на детското заведение.

С Т Р. 7 6

ДЪРЖАВЕН

3. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на Кодекса на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йосиф Василев – заместник-кмет на
община Крумовград.
Кмет:
С. Мехмед
10694

ОБЩИНА КУЛА
РЕШЕНИЕ № 207
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Кула, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
следните общински имоти – частна общинска
собственост:
· битова сграда на един етаж, ЗП – 48 кв. м,
височина – 3 м, година на пост рояване – 1986 г., конструкция – от сглобяеми
плоскости, намираща се в гр. Кула, ул.
Толбухин, кв. № 44, кад. № 11, УПИ ХІV11, при граници: УПИ ХV-11; улица; УПИ
ХІІ-11; улица, АОС № 294 от 8.05.2012 г.;
· сграда за пазачи на един етаж, ЗП – 12 кв. м,
височина – 2,50 м, година на построяване – 1960 г., конструкция – масивна, намираща се в гр. Кула, ул. Толбухин, кв. № 44,
кад. № 11, УПИ ХV-11, при граници: УПИ
VІ-11; улица; УПИ ІV-11; улица, АОС № 295
от 8.05.2012 г.
2. Приема анализа на правното състояние и
приватизационните оценки на имотите.
3. Определя способа на приватизация – публичен търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална цена за продажба на
имотите, както следва:
· битова сграда на един етаж – 2640 лв. без
ДДС;
· сграда за пазачи на един етаж – 660 лв.
без ДДС.
5. Утвърждава тръжната документация и договорите за продажба.
6. Определя цената на тръжната документация
в размер 100 лв., платими в касата на общината.
7. Тръжната документация се закупува от
ЦУИГ при Община Кула до 17 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Подаване на документите за участие – до
17 ч. на работния ден, предхождащ търга, по ред,
определен в тръжната документация.
9. За обектите да се проведе публичен търг с
явно наддаване при следните условия:
9.1. Начална тръжна цена, както следва:
· битова сграда на един етаж – 2640 лв. без
ДДС;
· сграда за пазачи на един етаж – 660 лв.
без ДДС.
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9.2. Размер на депозита – 10 % от началната
тръжна цена за всеки един от обектите, вносим
по банкова сметка BG94 CREX 9260 3315 8155 00,
банков код CREXBGSF при „Токуда Банк“ –
клон Кула.
9.3. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
9.4. Начин на плащане на цената – при сключване на договора по банкова сметка BG23 CREX
9260 3215 8155 01, банков код CREXBGSF при
„Токуда Банк“ – клон Кула.
9.5. Определя дата на провеждане на търга – 31-вия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 10 ч., място на търга – заседателната
зала на Община Кула.
9.6. Определя дата на повторно провеждане на
търга при неявяване на кандидат на първоначалната дата – 41-вия ден след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в същия час
и при същите условия.
9.7. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след
закупуване на тръжната документация.
10. Възлага на кмета на общината провеждането на търга.
11. Упълномощава кмета на общината да
сключи приватизационната сделка със спечелилия търга.
Председател:
А. Асенов
10692

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1079
от 19 ноември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и предвид влязъл
в сила ПУП – ПП, одобрен с Решение № 11 от
29.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали
(ДВ, бр. 22 от 2012 г.), относно изграждането на
обект „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за
управление на отпадъци в гр. Кърджали, община
Кърджали“, попадащ в землищата на с. Глухар
и с. Горна Гледка, и Заповед № РД-02-14-1797
от 1.09.2011 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройство за одобряване на
парцеларен план за обект „Ново трасе на пътя до
Регионалното депо за управление на отпадъци в
гр. Кърджали“ и предвид обявление, публикувано
на 5 октомври 2012 г. във вестниците „Нов живот“, „Труд“ и „24 часа“, и с оглед задоволяване
на важни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам за изграждането на обект
„Ново трасе на пътя до Регионалното депо за
управление на отпадъци в гр. Кърджали, община
Кърджали“, попадащ в землищата на с. Глухар
и с. Горна Гледка, части от имоти, собственост
на физически лица, както следва:
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№
по
ред

Поземлен
имот с
идентификатор

ДЪРЖАВЕН

Начин на
трайно
ползване

Категория на
земята

Площ
на целия
имот
(кв.м)

ВЕСТНИК
Площ,
която
се отчуждава
(кв.м)

С Т Р. 7 7

Размер на
обезщете
нието (лв.)

Собственик на имота
за отчуждаване

І. Землище на с. Глухар, ЕКАТТЕ 15216, община Кърджали
1.

12017

нива

четвърта

1,500

23

19,71

Джемил Ахмед Якуб

2.

18003

нива

девета

7,024

1525

972,01

Димитър Димов Буров

3.

12115

широколистна
гора

ниско
стъблен
клас

4,212

1109

764,00

наследници на
Вълчо Стоянов
Тъкманов

4.

18013

нива

девета

0,499

134

87,74

наследници на
Изет Османов Мустафов

IІ. Землище на с. Горна Гледка, ЕКАТТЕ 99043, община Кърджали
5.

40909.63.63

нива

девета

2,000

334

207,35

наследници на
Мехмед Салиев
Мехмедов

6.

40909.63.49

нива

девета

2,000

217

134,72

наследници на
Никола Георгиев
Сарафов

7.

40909.63.10

нива

девета

2,000

245

152,10

Атанас Ангелов Митрев

8.

40909.63.68

естествена ливада

девета

1,640

40

24,49

наследници на
Гавраил Христов Кучев

9.

40909.63.43

нива

пета

4,302

539

419,47

наследници на
Рамадан Исмаилов
Халилов

10.

40909.63.62

нива

девета

4,000

211

130,99

Николина Борисова
Палазова

11.

40909.63.48

нива

девета

10,699

275

170,72

наследници на
Рамадан Исмаилов
Халилов

12.

40909.63.42

нива

девета

2,000

109

67,67

наследници на
Илия Атанасов
Станилов

13.

40909.63.44

нива

пета

3,999

584

442,13

Емин Мюмюнов
Мурадов

14.

40909.63.46

нива

девета

500

131

81,33

Иван Николов Узунов

15.

40909.63.59

нива

девета

2,999

162

100,57

Стамат Петров Чебожаков – наследник

2. Размерът да дължимото парично обезщетение за гореописаните поземлени имоти, предмет
на отчуждаването, е 3775 лв., което е определено
съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено по т. 2, се внася
в „Търговска банка Д“ – АД – финансов център
Кърджали, на името на правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща след влизане в сила на тази заповед или
след влизане в сила на съдебно решение и след
представяне на документи за собственост.

На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение на заповедта за
защита на особено важни обществени интереси
и защото от закъснението на изпълнението на
обекта може да последват значителни или трудно
поправими вреди.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Х. Азис
10803

С Т Р. 7 8

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 112
от 29 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Перущица, реши:
Одобрява проект за ПУ П – ПРЗ за имот
010090 по КВС на землище на гр. Перущица и
образуване на УПИ 010090 – търговска дейност
(магазин за промишлени стоки и отоплителни
материали) по обозначените в червено и синьо
регулационни линии, разположени по имотни
граници от северозапад, североизток и югоизток, и улична регулационна линия от югозапад,
разположена на три метра навътре от имотната
граница, и предвидено свободно застрояване,
разположено в рамките на контура, описан с
прекъснати червени линии, успоредни на регулационните линии и разположени навътре от тях на
три метра от северозапад, югоизток и югозапад, а
от североизток – на 10 м от края на платното на
пътя Перущица – Стамболийски, при спазване на
устройствени показатели, определени в нанесената
в чертежа матрица със сини линии и стойности
за Смф (Смесено многофункционална зона).
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
председателя на Общинския съвет – гр. Перущица, съгласно чл. 215, ал. 1, ал. 4, изр. 1 ЗУТ във
връзка с чл. 25, т. 6 ЗМСМА.
Председател:
И. Муров
10816

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
3АПОВЕД № 12ОА2710
от 2 ноември 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,
предвид Решение № 197, взето с протокол № 10 от
31.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2012 г.; предвид влязъл в сила ПУП, одобрен
със заповеди № 184 от 12.03.1981 г. и № ОА-983 от
7.05.2007 г. по плана на ж.к. Южен, кв. 1в – нов,
Пловдив, с оглед реализиране на обект – публична
общинска собственост – улица, включваща част
от терена между о.т. № 510а, 517, 458 и 48, и предвид, че част от поземлен имот с идентификатор
56784.535.83 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: 535.19, с площ на
целия имот по кадастрална карта – 1897 кв. м,
адрес Пловдив, бул. Александър Стамболийски
4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, при граници по кадастрална
карта: 56784.535.151, 56784.535.158, 56784.535.18,
56784.535.58, 56784.531.3212, 56784.535.80, която
част от имота с площ 1200 кв. м съгласно ПУП,
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одобрен със Заповед № 184 от 12.03.1981 г. и Заповед № ОА-983 от 7.05.2007 г. по плана на ж.к.
Южен, кв. 1в – нов, Пловдив, попада в част от
терена на улична регулация между о.т. № 510а,
517, 458 и 48, а за останалата част от ПИ № 83
не е урегулирана, при граници на частта от ПИ,
попадаща в улица: от юг – бул. Ал. Стамболийски, от запад – ПИ № 18 и ПИ № 83; от юг – ПИ
№ 151; от изток – ПИ № 80; предвид, че в частта
от ПИ, която е в улична регулация, попадат
и сгради, а именно: сграда с идентификатор
56784.535.83.3 с площ 10 кв. м, предназначение:
складова база, склад, и че за нея са представените
документи, а именно – разрешение за поставяне
№ 23 от 31.08.2011 г., издадено от кмета на район
„Южен“, като разрешеният обект е преместваем
обект със срок на ползване – до реализиране
на предвижданията на ПУП, то за същия не се
дължи обезщетение, а за сграда с идентификатор
56784.535.83.2 с площ 26 кв. м, предназначение:
складова база, склад, не са представени документи, удостоверяващи законността, поради което
сградата не се оценява и за нея не се дължи
обезщетение; предвид, че за гореописания имот са
представени: констативен нотариален акт № 150,
том 14, дело № 8202/95 г., издаден от Пловдивския
районен съд, с който за собственик се признава
Цана Николова Димитрова, който е описан,
както следва: „Имот в строителните граници на
гр. Пловдив, състоящ се от 2018 дка, втора категория, намираща се в землището на гр. Пловдив,
местността Остромила, имот пл. № 117 – стар,
по плана на кв. Христо Ботев – Борислав – юг,
изработен 1953 г., при граници: от север – бул.
Южен по нов кадастрален план, от изток – имот
118 – стар, на наследници на Мария Алексиева, от
юг и от запад – дере по стария кадастрален план“,
и предвид удостоверение за наследници № 005957
от 29.05.2012 г., издадено от район „Южен“, от
което е видно, че единствен наследник на Цана
Николова Димитрова, починала като вдовица,
остава Стефан Петков Димитров с адрес Пловдив, бул. Александър Стамболийски 12, предвид
удостоверение за данъчна оценка от 12.09.2012 г.
и пазарна оценка от 28.08.2012 г., изготвена от
независим оценител за имота, описан по-горе, на
стойност 44 900 лв., която оценка е съобразена с
разпоредбите на чл. 22 ЗОС, и предвид обявление, публикувано на 11.09.2012 г. във вестниците
„Марица“, „Капитал Daily“ и „24 часа“, нареждам:
1. Отчуж давам част от поземлен имот с
идентификатор 56784.535.83 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:
535.19, с площ на целия имот по кадастрална
карта – 1897 кв. м, а по нот. акт с площ 2,018 дка,
адрес Пловдив, бул. Александър Стамболийски
4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, при граници по кадастрална
карта: 56784.535.151, 56784.535.158, 56784.535.18,
56784.535.58, 56784.531.3212, 56784.535.80, която част
от имота с площ 1200 кв. м съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 184 от 12.03.1981 г. и Заповед
№ ОА-983 от 7.05.2007 г. по плана на ж.к. Южен,
кв. 1в – нов, Пловдив, попада в част от терена на
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улична регулация между о.т. № 510а, 517, 458 и 48,
а останалата част от ПИ № 83 не е урегулирана,
при граници на частта от ПИ, попадаща в улица:
от юг – бул. Ал. Стамболийски, от запад – ПИ
№ 18 и ПИ № 83; от юг – ПИ № 151; от изток – ПИ
№ 80, като в улична регулация попадат сгради,
а именно: сграда с идентификатор 56784.535.83.3
с площ 10 кв. м, предназначение: складова база,
склад, за която сграда са представените документи, а именно: разрешение за поставяне № 23 от
31.08.2011 г., издадено от кмета на район „Южен“,
че разрешеният обект е преместваем обект със
срок на ползване – до реализиране на предвижданията на ПУП, поради което за същия не се
дължи обезщетение, а за сграда с идентификатор
56784.535.83.2 с площ 26 кв. м, предназначение:
складова база, склад – не са представени документи, удостоверяващи законността, поради което за
нея не се дължи обезщетение, като за гореописания имот са представени следните документи за
собственост: констативен нотариален акт № 150,
том 14, дело № 8202/95 г., издаден от Пловдивския
районен съд, с който за собственик се признава
Цана Николова Димитрова, като имотът е описан,
както следва: „Имот в строителните граници на
гр. Пловдив, състоящ се от 2018 дка, втора категория, намираща се в землището на гр. Пловдив,
местността Остромила, имот пл. № 117 – стар,
по плана на кв. Христо Ботев – Борислав – юг,
изработен 1953 г., при граници: от север – бул.
Южен по нов кадастрален план, от изток – имот
118 – стар, на наследници на Мария Алексиева,
от юг и от запад – дере по стария кадастрален
план“, и удостоверение за наследници № 005957 от
29.05.2012 г., издадено от район „Южен“, с което
за собственик на имота се легитимира Стефан
Петков Димитров с адрес Пловдив, бул. Александър Стамболийски 12, ет. 4, ап. 12, като единствен
наследник на Цана Николова Димитрова, за който
имот е представено удостоверение за данъчна
оценка от 12.09.2012 г. и е изготвена пазарна
оценка от независим оценител от 28.08.2012 г. със
стойност 44 900 лв., която оценка е съобразена с
разпоредбите на чл. 22, ал. 5 ЗОС.
2. Определям парично обезщетение за отчуждаващия се поземлен имот, подробно описан в
т. 1, в размер 44 900 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“ – клон Пловдив, на името на
правоимащия.
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
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава III 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“.
Кмет:
И. Тотев
10660
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ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 273
от 1 ноември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на подземна оптична
мрежа до и в с. Златитрап с обща дължина 3314 м,
преминаваща през землищата на с. Първенец,
с. Брестовица и с. Златитрап, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
10774
РЕШЕНИЕ № 291
от 1 ноември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 23.1,
местност Исаците, землище с. Първенец, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· образува се УПИ І-59032.23.1 – жилищно
с т рои т елс т во, ІІ-59032.23.1 – ж и л ищ но
строителство, за разширение на общински
път № 23.254 по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
· определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
· определя се устройствена зона „Жм“;
· одобрява трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и канализация.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
10775

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 342
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ,
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на поземления имот, настъпили
изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор
002129 в м. Габарака в землището на с. Александрово, община Поморие, с който план имотът
се отрежда „за предимно производствена зона“
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при устройствени показатели: Кплътност – 50 %;
Кинт. – 1,2; максимална височина Н – 10 м, и
минимално озеленяване – 40 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
10704

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 259
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията при
Община Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и отреждане (ПУП – ПЗО) за
поземлен имот № 026023, намиращ се в местността Дренето, землище на с. Полето, община
Симитли. Предвиждане на подробния устройствен
план – „За жилищно строителство“, в устройствена зона – жилищна зона с преобладаващо
застрояване с малка височина (Жм). Устройствени
показатели:
начин на застрояване – свободно;
характер на застрояването – ниско;
етажност – до 3 етажа и височина 10 метра;
плътност на застрояването – 60 %;
интензивност на застрояването – 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %.
2. Упълномощава кмета на община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнението на решението.
Председател:
Св. Атанасовска
10759

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 206
от 19 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) – за
складова дейност на ПИ 098001, намиращ се в
местността Дживирица в землището на с. Горна
Малина, при следните устройствени параметри
и показатели:
– устройствена зона: предимно производствена (Пп);
– конкретно предназначение: „За складова
дейност“;
– етажност/височина: 1 – 3 етажа/Н < 15 м;
– плътност на застрояването: < 80 %;
– коефициент на интензивност на застрояването: < 1;
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– минимална озеленена площ: > 20 % (50 %
от озеленяването с висока растителност);
– начин на застрояване: свободно.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Стоилов
10831

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-759
от 16 ноември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 152 от протокол № 11 на ОбС – с. Кирково, от
проведено заседание на 5.11.2012 г. във връзка с
чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП
закривам Целодневна детска градина „Мир“,
с. Кукуряк, община Кирково, област Кърджали.
Децата, посещаващи детската градина, да
бъдат записани и извозвани в ЦДГ „Граничар“,
с. Тихомир.
Задължителната учебна документация на ЦДГ
„Мир“, с. Кукуряк, да се предаде и съхранява в
ЦДГ „Граничар“, с. Тихомир.
Да се извърши инвентаризация на имуществото
на детската градина от комисия, назначена от
кмета на община Кирково.
Имуществото на закритата детска градина е
общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Кирково.
Трудовите правоотношения на работещите в
закритата детска градина да бъдат уредени при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Йълмаз Хафъз – зам.-кмет на общината.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародване
в „Държавен вестник“.
Кмет:
С. Рамадан
10733
61. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали,
в площ „Лалето“, разположена на територията на
община Ивайловград, област Хасково, със следните координати в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4539540

9471790

2.

4539290

9472235

3.

4538900

9471930

4.

4538855

9471245

5.

4539345

9471180

6.

4539630

9471090
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№

Х (m)

Y (m)

7.

4539850

9471260

8.

4539880

9471385

9.
4539635
9471540
10811
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Разрешение за
строеж № РС-60 от 20.11.2012 г. на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за строеж „Преустройство на сградата
на стопанство за приготвяне на борна киселина
извън СК-3 в работни помещения за нуждите на
сектор „Р-ВКОС“ – етап ІІ“ с местонахождение:
Площадка на АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй, област
Враца. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
10810
18. – Националната агенция за приходите, Те
риториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 0688/2003/005317
от 12.11.2012 г. възлага на Румен Живков Иванов
с адрес София, ул. Янко Забунов 50, вх. А, ет. 5,
ап. 14, следния недвижим имот: апартамент № 9,
бл. 48, ет. 3, състоящ се от 57,83 кв. м с прилежащо мазе 3,59 кв. м в гр. Бобов дол, ул. Стефан
Стамболов, кв. 32. Имотът е закупен за сумата
3300 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
10771
97. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурс за прием на докторанти държавна поръчка – редовна форма на обучение – двама, и
задочна форма на обучение – двама, за учебната
2012/2013 г., както следва: Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна
специалност „Методика на обучението по музика
и по изобразително изкуство“ – един редовно
обучение и двама задочно обучение; Професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство, научна специалност: „Музикознание и
музикално изкуство“ – един редовно обучение,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3,
стая 32, тел.: 032/601 477.
10827
29. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ – един, към катедра „Комуникационни
мрежи“ – ФТК; професионално направление 4.5
Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един,
към катедра „Стохастика и оптимиране“ – ФПМИ;
доценти по: професионално направление 5.3
Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и
мрежи“ – един, към катедра „Програмиране и
компютърни технологии“ – ФКСУ; професионално направление 4.5 Математика, специалност
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„Информатика – бази от данни и знания и системи за управлението им“ – един, към катедра
„Алгебра и геометрия“ – ФПМИ; професионално
направление 4.5 Математика, специалност „Диференциални уравнения“ – един, към катедра
„Диференциални уравнения“ – ФПМИ; професионално направление 5.1 Машинно инженерство,
специалност „Материалознание и технология на
машиностроителните материали“ – един, към
катедра „Материалознание и технология на материалите“ – МТФ; професионално направление 5.1
Машинно инженерство, специалност „Технология
на шевното производство“ – един, към катедра
„Текстилна техника“ – ЕМФ; професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един, към катедра „Автоматизация
на електрозадвижванията“ – ФА; главен асистент
по: професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електротехника“ – един, към катедра „Обща електротехника“ – ЕФ; професионално направление 5.1
Машинно инженерство, специалност „Механика
на флуидите“ – един, към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Техническия университет – София, в съответните факултетни канцеларии: ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72; ФПМИ – каб.
2228а, тел. 965 33 79; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965
25 13; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ЕМФ – каб.
2344, тел. 965 32 90; ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06;
ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.
10830
7 9. – Ф а р м а ц е в т и ч н и я т ф а к у л т е т п р и
МУ – София, с решение на Академичния съвет
на Медицинския университет – София, обявява
следните конкурси за: професори в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“ за
нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на
Фармацевтичен факултет при МУ – София – един;
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност Неорганична химия за
нуждите на катедра „Химия“ при Фармацевтичен
факултет – един; в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност Технология на лекарствените форми и биофармация за
нуждите на катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София – един; доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3 Фармация, научна
специалност Технология на лекарствените форми
и биофармация за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“
на Фармацевтичен факултет при МУ – София,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125;
за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
10846
43. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки: професор
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по професионално направление 3.9. Туризъм,
научна специалност: Икономика и управление
(туризъм), със срок 3 месеца; главен асистент
по професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност: Политическа икономия, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая
503, тел.: 052/660-295.
10795
23. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“, Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академичните длъжности: професори:
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Педиатрия“ – един,
за Факултет по медицина, Катедра по педиатрия
и медицинска генетика и Многопрофилна специализирана детска клиника с ДОИЛНН към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; по научна
специалност „Вътрешни болести“ – един, за Факултет по медицина, Катедра по пропедевтика
на вътрешните болести и Клиника по вътрешни
болести към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
по научна специалност „Неврология“ – един, за
Факултет по медицина, Катедра по нервни болести
и Първа клиника по нервни болести към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; по научна специалност „Обща медицина“ – един, за Факултет по
обществено здравеопазване, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория; доценти: в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, по научна специалност „Клинична
психология“ – един, за Медицински колеж – Вар
на; в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление
7.2. Стоматология, по научна специалност „Терапевтична стоматология“ (пародонтология) – един,
за Факултет по дентална медицина, Катедра по
консервативно зъболечение и детска дентална
медицина; по научна специалност „Терапевтична
стоматология“ – един, за Факултет по дентална
медицина, Катедра по консервативно зъболечение
и детска дентална медицина; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един, за
Факултет по обществено здравеопазване, Катедра
по здравни грижи; главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „Гастроентерология“ – един,
за Факултет по медицина, Катедра по вътрешни
болести, УНС по гастроентерология, хепатология
и хранене и Клиника по гастроентерология към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, ет. 4,
стая 416, тел. 052/677-034 и 052/677-033.
10745
80. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление 5.13 Общо инженерство, Учебна
дисциплина: „Обща спортна подготовка – спортен
мениджмънт“ към катедра „Физическо възпитание
и спорт“ на ТУ – Варна, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
10760
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68. – Геоложкият институт при БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност професор в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.4 Науки за
земята и научните специалности „Геотектоника“
и „Регионална геология“ за нуждите на секция
„Геотектоника и регионална геология“ – един;
научната специалност „Геохимия“ за нуждите на
секция „Геохимия и петрология“ – един; научната
специалност „Палеонтология и стратиграфия“ за
нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления
и документи в канцеларията на Геологическия
институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 24, стая № 205; за справки тел. 02/979-22-88.
10746
96. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурси
за: професори в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.1. Физически науки;
за научна специалност „Астрофизика и звездна
астрономия“ за нуждите на секция „Астрофизика и
космическа динамика“ – един; научна специалност
„Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство“ за нуждите на секция „Атмосферни
и оптични изследвания“, филиал гр. Стара Загора – един; доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.4. Науки за Земята;
научна специалност „Дистанционни изследвания“
за нуждите на секция „Дистанционни изследвания и ГИС“; главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.4.
Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания“ за нуждите на секция
„Дистанционни изследвания и ГИС“, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в канцеларията
на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
10747
11. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
Разрешение за строеж № 60 от 21.11.2012 г. за
обект: „Жп линия № 3 Илиянци – Карлово – Тулово – Дъбово – Зимница и Карнобат – Комунари – Синдел – Варна фериботна, междугарието
Величково – Юнак, участък от км 109+000 до км
117+000 – основен ремонт на инфраструктурата“.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато
предварително изпълнение. Строежът попада в
землището на с. Нова Шипка, община Долни
чифлик, землището на с. Дъбравино, община
Аврен, землището на с. Юнак, община Аврен,
област Варна. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център гр. Варна в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ. Допуснатото предварително
изпълнение подлежи на обжалване по реда на
чл. 60, ал. 4 АПК.
10839
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113. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни, че
в открито съдебно заседание през януари 2013 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 21.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1187/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1928/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Валентин Марков Балджиев чрез
адвокат Виолета Койчева, София, ул. Алабин 42,
ап. 10, ет. 3, срещу Бистра Маркова Хаджиева
чрез адвокат Георги Митрев, София, бул. Христо
Ботев 12; Маргарита Маркова Балджиева чрез
адвокат Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич 2, ап. 1; Лидия Руменова Уол чрез адвокат
Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич 2,
ап. 1; Елена Маркова Балджева, София, ж.к.
Сухата река, бл. 23, вх. Б, ап. 126; Иван Марков
Балджев, София, ж.к. Люлин, бл. 809, вх. Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 70/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Петър Данев Ненов чрез адвокат
Илиана Мелконян, Бургас, ул. Цар Асен 26,
Адвокатско сдружение „Дичев – Добрев и КО“,
срещу Добрин Русев Добрев чрез адвокат Елена
Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, бл. 1,
вх. А, офис 1; Валентина Иванова Добрева чрез
адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, бл. 1, вх. А, офис 1.
Първо гражданско отделение, 291/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
488/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Румянка Стефанова Иванова чрез
адвокат Цветомир Ковчазов, Шумен, ул. Оборище
4А, срещу Ивана Атанасова Боярова-Лититарис
чрез адвокат Жана Йончева, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, офис 12.
Първо гражданско отделение, 454/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3022/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Виола Видолова Порязова чрез адвокат
Славея Боева, Пловдив, бул. Шести септември 112,
офис 1, срещу Матей Иванов Гешев чрез адвокат
Румен Карлиев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
Дом „Левски“, ет. 1, кантора 21.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 765/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2210/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Илиев Кондаков, Карлово, ул.
Извън регулация 48, срещу Татяна Владимировна
Бухвалова чрез адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово, ул. Евстати Гешев 1.
Второ гражданско отделение, 779/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
216/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Донев – 09“ – ЕООД, чрез адвокат
Недялко Младенов, Стара Загора, ул. Захари
Княжевски 73, ет. 1, ап. 1, срещу Застрахователно
акционерно дружество „Алианц България“ чрез
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адвокат Мартин Петров, София, бул. Цариградско шосе 115К, сграда Б, офис 7.2; „Алианц Банк
България“ – АД, София, бул. Мария-Луиза 79, и
трета страна „Теда комерс Ко“ – АД (в несъстоятелност), Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 72,
вх. А, ет. 7, ап. 28.
Второ гражданско отделение, 783/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4588/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антоан Димитров Николов чрез
адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ап. 3 – 5, срещу Национална
служба за охрана при Президента на Република
България, София, бул. Черни връх 43.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1675/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
879/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Даниела Петрова Дикова, София, ул.
Русалка 30; Севдарина Христова Петрова, София,
ул. Русалка 30, срещу Борис Василев Хаджидечев
чрез адвокат Петър Гунев, София, ул. Парчевич
37Б, ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 619/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2896/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Здравка Николова Стоименова
чрез адвокат Лили я Николова, Софи я, ж.к.
Гевгелийски, бл. 3, вх. В, ап. 64, и трета страна
„Чистота – София“ – АД, София, ул. Проф. Янаки
Моллов 1.
Трето гражданско отделение, 638/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
700/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Христо Иванов
Панайотов чрез адвокат Ангел Цонев, Пловдив,
ул. Никола Войводов 2.
Трето гражданско отделение, 784/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3118/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Малин Симеонов Малинов чрез особен
представител Новела Купенова, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, ап. 407, срещу Биляна Николаева
Кандова чрез адвокат Иванка Тодорова, София,
ул. Алабин 48, и трета страна АСП – ДСП „Възраждане“, София, бул. Александър Стамболийски
173, отдел „Закрила на детето“ и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3026/2007, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2455/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Емине Абаджъ чрез адвокат Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Шазийе Топчу чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Февзийе Челик чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Рузийе Гюней чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Ерай Абаджъ чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
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Марко Балабанов 2; Ерджан Абаджъ чрез адвокат
Цевтана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2, срещу Люблена Николова
Вучкова чрез адвокат Веселина Бучкова, Пловдив,
ул. Ангел 8, ет. 1, офис 1; Никола Герасимов Донев, Пловдив, ул. Лазо войвода 23, ет. 2; Пламен
Николов Донев чрез адвокат Васил Димитров
Котруков, Асеновград, ул. Изложение 13.
Четвърто гражданско отделение, 191/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
352/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Център за развитие на човешките
ресурси, представляван от директора Митко Шалев, София, ул. Граф Игнатиев 15, ет. 3, срещу
Васил Иванов Иванов, София, ж.к. Младост 4,
бл. 438, вх. Б, ет. 6, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 435/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1897/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Красимир Труфов Колев чрез адвокат
Ганка Трендафилова, Варна, ул. Сливница 100а,
ет. 1, срещу ЕТ Милчо Калчев Димитров с фирма
„Милчо Димитров – Миген“ чрез адвокат Атанас
Атанасов, Варна, ул. Дръзки 10.
Четвърто гражданско отделение, 534/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8513/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Живко Георгиев Господинов чрез
адвокат Константин Перпелиев, София, ул. Цар
Асен 7Б, срещу Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“, София, бул. Ген. Николай Столетов 21.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 921/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Калекса“ – ООД, Пламен Богданов
Кючуков, Варна, ул. Цар Асен 43, ет. 3, ап. 54,
срещу Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43.
Първо търговско отделение, 1031/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Интерамерикан България“ – ЗЕАД,
София, бул. Ал. Стамболийски 55, ет. 7, офис
12, срещу ЕТ Никола Щерев Вълканов с фирма
„Ковъл – Никола Вълканов“, Асеновград, ул.
Батенберг 11, и трета страна ЗПАД „ДЗИ – ОЗ“,
София, ул. Г. Бенковски 3; Георги Василев Тодоров, Асеновград, ул. Иларион Макариополски 36.
НА 22.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1382/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1335/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Борис Николов Ангелов чрез адвокат Веселина Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Елена Петрова Ангелова чрез адвокат
Веселина Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3; Димитрина Борисова Райкова чрез адвокат
Веселина Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3;
Гергана Тодорова Николова чрез адвокат Веселина
Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу
Василка Йорданова Попова чрез адвокат Иван
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Марков, Пловдив, ул. Антим Първи 11; Михаил
Димитриос Диотзанетакис чрез адвокат Иван
Марков, Пловдив, ул. Антим Първи 11.
Първо гражданско отделение, 301/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
317/2011 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Мирослав Николаев Станчев
чрез адвокат Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон
5, срещу „Евро Ер Петрол“ – ООД, чрез адвокат
Светлана Мартева, Русе, пл. Света Троица 2,
вх. А, ет. 1; Светлозар Николаев Станчев, Русе,
ул. Професор Асен Златаров 30, вх. 1, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 334/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
717/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Тракия – РМ“ – ЕООД, чрез адвокат
Асен Георгиев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24;
„Термотехника“ – АД, чрез адвокат Асен Георгиев,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, срещу Магдалина Стефанова Николова чрез адвокат Мария
Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент 15, ет. 1;
Костадинка Стефанова Василева чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Никола Стефанов Николов чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Петър Недялков Георгиев чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Велю Николов Петев чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент 15,
ет. 1; Цветанка Николова Вълчева чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Фанка Филипова Стефанова чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Елена Апостолова Велева чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Румен Василев Велев чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент 15,
ет. 1; Филип Василев Велев чрез адвокат Мария
Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент 15, ет. 1;
Димитрия Лулчева Тодорова чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент 15,
ет. 1; Веселка Георгиева Тодорова чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Лъчезар Георгиев Тодоров чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Анжелина Георгиева Димитрова чрез
адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети
Климент 15, ет. 1; Петър Георгиев Велев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2, офис 106; Иван Петров Иванов
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул.
Йоаким Груев 38, ет. 2, офис 106; Славка Петрова Даскалова чрез адвокат Николай Ангелов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, офис 106;
Божия Василева Кирякова чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2,
офис 106; Костадин Иванов Фичев чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2, офис 106; Милко Атанасов Велев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2, офис 106; Петър Атанасов Велев
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул.
Йоаким Груев 38, ет. 2, офис 106; Стела Несторова Тодорова, с. Белащица, област Пловдив, ул.
Пенчо Славейков 40А; Елена Петрова Тодорова,
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с. Браниполе, област Пловдив, ул. Хан Аспарух
29; Райна Петрова Тодорова, с. Белащица, област
Пловдив, ул. Пенчо Славейков 40 А.
Първо гражданско отделение, 623/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
158/2012 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Радка Стоева Ангелова чрез адвокат Манковска, Варна, бул. Мария-Луиза 24 Б,
ап. 16, срещу Веселина Атанасова Димитрова
чрез адвокат Добрев, Добрич, ул. Независимост
14, офис 306.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 470/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Димитър Иванов Арабаджиев, Пловдив,
ул. Иван Вазов 18; Гергана Иванова АрабаджиеваСтоева, София, ул. Княз Борис І № 148, срещу „Теди
95“ – ЕООД, чрез адвокат Владимира Атанасова
Трачева, Пловдив, ул. Четвърти януари 38, ет. 3,
кантора Трачеви; Снежана Ангелова Арабаджиева
чрез адвокат Георги Андреев Маринов, Пловдив,
ул. Опълченска 10; Иванка Димитрова Недева,
Пловдив, ул. Иван Вазов 18, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 647/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1110/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Гергана Николова Менчева чрез
адвокат Михаил Миланов, София, ул. Дякон
Игнатий 4, ет. 2, ап. 7; Васил Николов Менчев,
София, ж.к. Свобода, бл. 33, вх. Д, ет. 5, ап. 116,
срещу Станка Аначкова Мартинова чрез адвокат
Тони Тодоров, София, ул. Шипка 24, ет. 2, ап. 7;
Петрушин Аначков Илиев, София, ж.к. Люлин,
бл. 981, вх. Д, ет. 6, ап. 124; Севетка Аначкова
Денкова, Сливница, ул. Тодор Влайков 22.
Второ гражданско отделение, 655/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Николета Георгиева Петкова, с. Ивайло,
област Пазарджик, ул. Първа 32, срещу Стефан
Димитров Нушев чрез адвокат Евгения Бързанова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11.
Второ гражданско отделение, 742/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3373/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Парагон Инвест“ – ЕООД, Враца,
ул. Кръстю Българията 25, ет. 2, ап. 3, срещу Събирателно дружество „Е-М-А – Станчев и с-ие“,
Враца, ул. Г. Апостолов 11.
Второ гражданско отделение, 761/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1401/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Албена Янкова Бренеска, София,
ул. Васил Априлов 14, ет. 1, ап. 5, срещу Минчо
Генчев Белчев, София, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 27, вх. Б, ет. 2, ап. 16.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 470/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4899/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виктор Мартин Радев чрез адвокат
Георги Асенов Станков, София, ул. Граф Игнатиев
6, вх. 2, срещу Иван Петров Димитров, София, ул.
Кресна 5, ет. 2; Калина Георгиева Брестовичка,
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Божурище, кв. Пролет 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17; Сергей Петков Инджов, Банкя, ул. Иванянско шосе,
бл. 802, вх. В, ап. 62; Татяна Валериева Инджова,
Банкя, ул. Иванянско шосе 1.
Трето гражданско отделение, 525/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12093/2011 по оп иса на С офи йск и г ра дск и
съд, подадена от „Специализирана болница за
активно лечение по белодробни болести „Св.
София“ – ЕАД, чрез изпълнителния директор
Любчо Пенев, София, бул. Акад. Иван Гешов
19, срещу Сийка Стойчева Гюрова чрез адвокат
Мария Въльовска, София, ул. Граф Игнатиев 6,
ет. 3, кантора 236.
Трето гражданско отделение, 663/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2012 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Ксения Йотова Георгиева чрез адвокат Татяна Дончева, София, ул. Минзухар 2,
ет. 2, ап. 17, срещу Регионален инспекторат по
образованието, Монтана, пл. Жеравица 1, ет. 7.
Трето гражданско отделение, 689/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Витте Аутомотив България“ – ЕООД, Русе, ул.
Дунавски кът 7, срещу Камен Великов Неделчев
чрез адвокат Биляна Димитрова Калчева, Русе,
ул. Райко Даскалов 21, вх. Б, ет. 2, офис 7 – 8.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 260/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Иван Демирев Иванов, Варна, м.
Евксиноград, ул. Двадесет и втора 19, срещу
Божидар Иванов Борисов чрез адвокат Тихомир
Христов Янчев, Варна, ул. Велико Христов 37 – 39,
ет. 1, офис 2.
НА 23.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 621/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Технически университет – Варна, чрез
адвокат Данев, Варна, ул. Страхил Войвода 14,
срещу „Информатика, програмиране и машини“ – АД, чрез адвокат Добрев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 306; държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 671/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2011 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от Станка Петрова Здравчева чрез
адвокат Евгени Костадинов Атанасов, Бургас,
ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1, срещу Тинка Петрова Граматикова чрез адвокат
Керачка Михалева Митева-Стоянова, Поморие,
ул. Екзарх Йосиф 20; Коста Петров Айтов чрез
адвокат Димитър Георгиев Статев, Несебър, ул.
Еделвайс 44; Мария Янкова Стаматова, София,
ул. Баба Илийца 38, блок 2, вх. Б, ап. 33; Добрина Янкова Цолова, Несебър, ул. Еделвайс 1,
вх. А, ет. 4, ап. 11, бл. Борово; Здравка Янкова
Дянкова, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 32,
вх. А, ап. 16.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 508/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3349/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Любомир Владимиров Рунтов чрез
адвокат Илко Димитров, София, бул. Васил Левски 1, вх. Б, ет. 3, ап. 22, срещу „ДХЦС“ – ООД,
София, чрез адвокат Иван Цицелков, София, ул.
Лавеле 16, ет. 7, стая 707.
Второ гражданско отделение, 534/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2021/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Василка Недялкова Манолова чрез
адвокат Стоянка Андонова, София, ул. Константин
Иречек 7, ет. 2, ап. 7; Никола Манолов Манолова чрез адвокат Стоянка Андонова, София, ул.
Константин Иречек 7, ет. 2, ап. 7, срещу Община
Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 449/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1732/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Стоянов Коритаров, София,
ул. Крум Попов 11, срещу Кеворк Таквор Кеворкян чрез адвокат Валери Тарандов, София, ул.
Оборище 18Б, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 167/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5748/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Наско Костов Люцканов чрез адвокат
Вяра Атанасова Мукова, София, ул. Марко Балабанов 4А, ет. 4, Адвокатско дружество „Доковска,
Атанасов и съдружници“, срещу Министерство
на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение, 206/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3517/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Мобилтел“ – ЕАД, София, район
„Илинден“, ул. Кукуш 1, срещу Михаела Кирилова
Петкова чрез адвокат Йордан Даскалов, София,
пл. Македония 1, ет. 8, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 209/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
622/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
представлявано от главния изпълнителен директор
Стилиян Петков Вътев, София, ул. Света София
5, срещу Мирослава Петрова Караиванова, Враца,
ул. Вестителя 60.
Четвърто гражданско отделение, 864/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
241/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Лидия Димова Гочева, с. Вързулица,
срещу ЕТ Светла Николова Иванова с фирма
„Ерато – Светла Николова“ чрез адвокат Йордан
Йорданов, Велико Търново, ул. България 1.
Четвърто гражданско отделение, 878/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11289/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитринка Иванова Бойкова, Карлово, ул. Ген. Скобелев 2, вх. А; Лиляна Горунова
Начева, София, кв. Бояна, ул. Буките 8; Маргарита
Горунова Митова, Мърчаево, ул. Цар Симеон 5;
Кирил Минчев Георгиев, София, бул. България
57, бл. 6А, вх. А, ет. 4; Диана Кирилова Георги-
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ева чрез настойника Кирил Минчев Георгиев,
София, бул. България 57, бл. 6А, ет. 4, ап. 10;
Ваня Кирилова Пашова, София, кв. Горубляне,
ул. Долците 8, срещу Симеон Траянов Василев
чрез адвокат Искра Онцова, София, ул. Цар
Самуил 26, вх. Б, ет. 3, ап. 18; Васил Стефанов
Василев чрез адвокат Искра Онцова, София, ул.
Цар Самуил 26, вх. Б, ет. 3, ап. 18.
Четвърто гражданско отделение, 1168/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
513/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Юлия Иванова Сугарева чрез адвокат
Росица Иванчева, Благоевград, ул. Т. Александров
41, офис 114, срещу Застрахователно акционерно
дружество „ДЗИ“ – АД, представлявано от Недялко Чандъров – главен изпълнителен директор, и
Мишел Каленс – изпълнителен директор, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение, 1211/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
530/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Наталия Христова Цветкова, Мездра,
ул. Христо Ботев 35, вх. Б, ап. 9, срещу Основно
училище „Христо Ботев“, Мездра, ул. Георги
Димитров 10.
НА 24.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 572/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2012 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Галина Милкова Иванова чрез адвокат
Милчева, Монтана, ул. Юрий Венелин 40, срещу
Ваня Милкова Младенова чрез адвокат Босев,
Монтана, ул. В. Левски 15, ет. 2; Георги Михайлов
Александров, Монтана, ул. Юрий Венелин 41.
Първо гражданско отделение, 626/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10/2012 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Бисер Стоянов Сираков чрез адвокат
К исьов, Смол ян, бул. Българи я 26А, срещу
Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова чрез
адвокат Хаджииванов, Смолян, бул. България 3,
адвокатска кантора – хотел „Смолян“, стая 128;
Веселка Стефанова Георгиева чрез адвокат Хадажииванов, Смолян, бул. България 3, адвокатска
кантора – хотел „Смолян“, стая 128; Атанаска
Николова Георгиева чрез адвокат Хаджииванов,
Смолян, бул. България 3, адвокатска кантора – хотел „Смолян“, стая 128; Стефка Ангелова Добрева,
Хисаря, ул. Генерал Марков 1; Лика Атанасова
Бутева, с. Павелско; Сирма Стоянова Сиракова,
Смолян, ул. Персенк 23; Фанка Стоянова Сиракова, Смолян, ул. Персенк 21; Цонка Атанасова
Вълчанова, Смолян, ул. Стою Шишков 31; Спаска
Ангелова Станкова, Смолян, ул. Стою Шишков
31; Никола Ангелов Пепелешев чрез страна Радосава Ангелова Вълчанова-Кисимова, Смолян,
ул. Стою Шишков 1.
Първо гражданско отделение, 656/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Софка Чавдарова Чавдарлиева чрез
адвокат Иван Лулчев, Пазарджик, ул. Петко Машев 11, ет. 1, кантора 5, срещу Атанас Димитров
Бойкинов чрез адвокат Атанас Богданов, Пещера,
ул. Тодор Килов 10.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 244/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
369/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Асен Костадинов Велинов, София,
ж.к. Люлин, бл. 608, вх. Б, ет. 3, ап. 31, срещу
Емил Живков Велинов, с. Пиперков чифлик, област Кюстендил, ул. Димитър Каляшки 4; Радка
Панева Велинова, с. Пиперков чифлик, област
Кюстендил, ул. Димитър Каляшки 4.
Второ гражданско отделение, 583/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, срещу „Джемини 31“ – ЕАД, София, ул.
Позитано 9, вх. Б, ет. 3, офис 7 – 8.
Второ гражданско отделение, 619/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
130/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Надежда Кръстева Гьошева чрез адвокат
Камелия Татарска, Мездра, ул. Св. св. Кирил и
Методий 19; Румен Кръстев Ралчев чрез адвокат
Камелия Татарска, Мездра, ул. Св. св. Кирил
и Методий 19; Борислав Кръстев Ралчев чрез
адвокат Камелия Татарска, Мездра, ул. Св. св.
Кирил и Методий 19; Даниел Кръстев Ралчев
чрез адвокат Камелия Татарска, Мездра, ул. Св.
св. Кирил и Методий 19, срещу Радка Цветкова
Тонева, с. Елисейна, област Враца; Митко Тодоров Цветков, Варна, бул. Владислав Варненчик
301, вх. 11, ет. 6, ап. 94; Цеца Тодорова Цветкова,
с. Зверино, област Враца; Димитра Неделкова
Нецова, с. Зверино, област Враца; Маргарита
Цветкова Димитрова, с. Люти дол, област Враца,
ул. Любен Каравелов 5.
Второ гражданско отделение, 741/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
351/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Янко Маринов Янков чрез адвокат Красимира
Колева, Русе, ул. Александровска 50; Антон Янков
Маринов чрез адвокат Красимира Колева, Русе,
ул. Александровска 50, срещу Кръстинка Маринова Трифонова, Русе, ж.к. Чародейка-север, ул.
Слави Шкаров 7, бл. 305, вх. Г, ет. 5.
Второ гражданско отделение, 788/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2423/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кремена Димитрова Ангелкова,
София, кв. Челопечене, ул. Спортист 16; Иван
Благоев Кежов, София, ж.к. Суха река, бл. 108,
вх. Б, ет. 2, ап. 29; Христо Манолов Христов,
София, кв. Челопечене, ул. Кежова 5; Генади Георгиев Тошев, София, кв. Челопечене, ул. Чавдар
войвода 2; Моравка Крумова Тошева, София, кв.
Челопечене, ул. Ангел Маджаров 36; Антон Пет
ков Тончев, София, кв. Симеоново, ул. Зелена
круша 2; Розелина Петкова Ранчева, София, Зона
Б-19, ул. Перник 138, ап. 1, ет. 1; Ангел Стоянов
Кежов, София, кв. Челопечене, ул. Спортист 16,
срещу Райна Василева Стефанова, Банкя, ул.
Сердика 14; Александър Василев Тошев, София,
бул. Янко Сакъзов 15, ет. 7, ап. 29; Столична община, София, ул. Московска 33; Общинска служба
„Земеделие“ – Кремиковци, София, кв. Ботунец.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 736/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2; Йорданка Недялкова Попова, Бургас, ул. Странджа планина, бл. 1, вх. 1,
ет. 3; Комисия за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, Бургас, ул.
Филип Кутев 26А, ет. 3; Николай Димитров Попов, Бургас, ул. Странджа планина, бл. 1, вх. 1,
ет. 3, срещу „Агро Стил 2005“ – ООД – Николай
Попов, Бургас ул. Странджа планина, бл. 1, вх. 1,
ет. 3; ЕТ „Нисида 11“ – Николай Попов, Бургас,
ул. Странджа планина, бл. 1, вх. 1, ет. 3; Мария
Тихолова Славова, Бургас, ул. Юрий Венелин 18,
вх. 3, ет. 7; Младен Славов Славов, Бургас, ул.
Юрий Венелин 18, вх. 3, ет. 7.
Трето гражданско отделение, 611/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11951/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Георгиев Игнатов чрез адвокат
Анна Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев
7, срещу Даниела Стефанова Иванова-Димова
чрез процесуален представител Людмил Петков,
Варна, бул. Чаталджа 14 Б, вх. В, партер; Министерство на културата, София, бул. Александър
Стамболийски 17.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1456/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
541/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пенчо Великов Великов чрез адвокат
Здравка Марчева, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1,
срещу Димитър Рачев Рандев чрез адвокат Милена Тончева, Бургас, ул. Охрид 5.
Четвърто гражданско отделение, 1720/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1025/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Невена Личева, София, ул. Цар Асен 25,
срещу Лидия Тодорова Апостолова чрез адвокат
Александър Ангелов Малкочев, София, ул. Княз
Александър І № 10А, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 308/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Николай Христов Радев чрез адвокат
Евгени Джурков, Казанлък, бул. Розова долина 4;
Александър Христов Радев чрез адвокат Евгени
Джурков, Казанлък, бул. Розова долина 4, срещу
Симеон Вергилов Сандов, Казанлък, ж.к. Изток,
бл. 45, ап. 42.
Четвърто гражданско отделение, 318/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Людмила Андреева Овчарова чрез
адвокат Елена Бакалова, София, ул. Княз Борис І
№ 162, партер, срещу Андреа Любова Ангелова
чрез адвокат Даниела Шиклева, София, бул. Хр.
Смирненски 78, ет. 4; Емил Богданов Ангелов
чрез адвокат Даниела Шиклева, София, бул. Хр.
Смирненски 78, ет. 4; Светозар Стефанов Стефа-
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нов, София, ж.к. Красно село, бл. 16, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Светлана Пламенова Стефанова, София,
ж.к. Красно село, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 402/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
890/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Пенчо Тодоров Пенчев, Стара Загора,
ул.����������������������������������������������
���������������������������������������������
Васил Левски 8, ет. 3, ап. 7, срещу Радка Чанева Тодорова чрез адвокат Радослав Чемширов,
София, ул. Алабин 56, ет. 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1110/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от ЕТ Иван Тодоров Стойчев с фирма
„Буран – Иван Стойчев“, Разград, ж.к. Васил Левски, бл. 2, вх. В, ап. 42; Земеделска кооперация
за производство и услуги „Единство“ с председател Христо Димитров Христов, с. Топчии, ул.
Девети септември 31, срещу „Аргос“ – ЕООД, с
управител Йордан Йорданов Панчев, Разград,
бул. България 17, вх. А, ап. 1; ЕТ Иван Тодоров
Стойчев с фирма „Буран – Иван Стойчев“, в
несъстоятелност, със синдик Веселин Луканов
Банков, София, ул. Ивайло 23, ап. 3.
Първо търговско отделение, 771/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Майя Цветанова Тонева чрез адвокат Мариана
Рачева, Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 1; Иван Димитров Станчев чрез адвокат Мариана Рачева, Русе,
ул. Фердинанд 4, ет. 1; Цонка Цветанова Добрева
чрез адвокат Мариана Рачева, Русе, ул. Фердинанд
4, ет. 1, срещу „Агропродукт“ – ООД, с управител
Тодорка Андреева Димитрова, Разград, ж.к. Освобождение 11, ет. 1, ап. 1; Миглена Добринова
Добрева, Русе, ул. Борисова 94, бл. Васил Левски,
вх. Б, ет. 2, ап. 5; Дилян Добринов Добрев, Русе,
бул. Скобелев 16, вх. Д, ет. 4, ап. 10.
НА 28.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 445/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
764/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Петко Николов Цеков чрез адвокат
Силвия Коцева, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 5, срещу Петър Костадинов
Черкезов чрез адвокат Росен Кацарски, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 36, ет. 1; и страна
Христо Йорданов Миленков, Благоевград, ул.
Николай Петрини 6, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 564/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
961/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Грозденка Лазарова Мацова, Благоевград, кв. Струмско, ул. Освобождение 48,
срещу Златка Крумова Качева, с. Железница,
област Благоевград; Йорданка Христова Ангелова, София, ж.к. Красно село, кв. Борово, ул.
Невестина скала 14, вх. Б, ет. 1, ап. 18; Велислава
Любомирова Ангелова-Стефанова, София, ж.к.
Красно село, кв. Борово, ул. Невестина скала
14, вх. Б, ет. 1, ап. 18; Таня Любомирова Генева,
София, ж.к. Красно село, кв. Борово, ул. Невестина скала 14, вх. Б, ет. 1, ап. 18; Александър
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Борисов Николов, Благоевград, ж.к. Еленово,
бл. 156, ет. 4; Александър Симеонов Вакашински,
Благоевград, ул. Александър Стамболийски 22,
вх. Б, ет. 2, ап. 18; Снежанка Стоименова Богданска, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 19, ет. 2,
ап. 3; Стоянка Христова Стойчева, София, ул.
Гълъбец 2, вх. Б, ет. 7; Красимира Александрова
Георгиева, Благоевград, ул. Арсений Костенцев
29, ет. 5, ап. 20; Анка Стойова Механджийска,
Симитли, ул. Георги Димитров 22; Спаска Стоименова Новоселска, Симитли, ул. Цар Симеон 1;
Божидарка Гергиева Христова, Благоевград, ул.
Хайдукови 66, бл. 1, вх. Б, ет. 6; Валентин Георгиев Симеонов, Симитли, ул. Георги Димитров
74; Васил Костадинов Ангелов, Благоевград, ул.
Д-р Христо Татарчев 7, ет. 4, ап. 5; Гинка Александрова Механджийска, Симитли, ул. Христо
Смирненски 56; Елка Станоева Механджийска,
Симитли, ул. Христо Смирненски 56; Емилия
Георгиева Узунова, Благоевград, ул. Кръстьо
Асенов 30; Никола Борисов Николов, Симитли,
ул. Христо Смирненски 64; Симеон Александров
Вакашински, Благоевград, ул. Александър Стамболийски 22, вх. Б, ет. 2, ап. 18.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1028/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2605/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Цветанов Леков, София, ул.
Славянска 20, срещу „БМД Протекшън“ – ООД,
чрез адвокат Велислава Хорозова, София, бул.
Ал. Стамболийски 130 – 132, ет. 3, офис 3.
Първо търговско отделение, 1130/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
242/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Всестранна частна земеделска
кооперация „Нов път – 91“ с председател Генчо
Танев Иванов, с. Ракитница, ул. Първи май 27,
срещу Коста Генчев Костов чрез адвокат Димо
Димитров, Стара Загора, бул. Славянски 45,
ет. 5, офис 14.
НА 29.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 12/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8816/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Петрунка Илиева Гергова чрез адвокат
Полина Стаменова, София, ул. Христо Смирненски 44, вх. Б; Красимир Стефанов Терзийски чрез
адвокат Полина Стаменова, София, ул.Христо
Смирненски 44, вх.����������������������������
 ���������������������������
Б; Валентина Стефанова Терзийска чрез адвокат Полина Стаменова, София,
ул. Христо Смирненски 44, вх. Б, срещу Ангел
Димитров Камберов, София, ж.к. Света Троица,
бл. 307,���������������������������������������
вх.�����������������������������������
��������������������������������������
 ����������������������������������
А,��������������������������������
ап.����������������������������
�������������������������������
 ���������������������������
20; Снежинка Боянова Кайрова, София, ул. Калина Малина 12, ет. 6, ап. 25;
Димитър Христов Камберов чрез адвокат Тодор
Кайров, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора
320; Боян Георгиев Кайров, София, ул. Калина
Малина 12, ет. 6, ап. 25; Тодор Георгиев Кайров,
София, ул. Гео Милев 9, вх. Б, ет. 2, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 408/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6399/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радослав Колев Желев, София, ул.
Лерин 46, вх. Б, ет. 1, ап. 11, срещу Павлина Колева

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

Желева чрез адвокат Стефан Лалов, София, ул.
Лавеле 16; Стоян Нейчев Гуговски чрез адвокат
Стефан Лалов, София, ул. Лавеле 16.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 621/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1008/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Катя Петрова Бранкова чрез
адвокат Надежда Гаргова, Благоевград, ул. Тодор Александров 21, срещу Министерството на
образованието, младежта и науката, София, бул.
Княз Ал. Дондуков 2А.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1293/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2011 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от ТПК „Мара Денчева“ чрез адвокат
Пенка Конс та н т инова, П левен, А двокатска
колегия – Плевен, срещу Румянка Георгиева Тодорова чрез адвокат Камелия Донкова, Плевен,
ул. Бъкстон 5, ет. 4, офис 26.
Второ т ърг овско отде ление, 48/2012, по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
270/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мибост“ – ЕООД, с. Локорско, ул.
Димитър Тошков 1, срещу „Ситидом“ – ЕООД,
в несъстоятелност, със синдик Елвира Танчева,
София, ул. Княз Борис І № 71; „Ситидом“ – ЕООД,
в несъстоятелност, чрез адвокат Петър Божков,
София, ул. Верила 1.
НА 29.01.2013 Г. ОТ 10.30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 492/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
370/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мирославка Костадинова Симеонова чрез адвокат Иван Янакиев, Перник, ул.
Търговска 42, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д, и трета страна Цветелин
Стефанов Минков, Перник, кв. Хумни дол, бл. 15,
вх. А, ет. 5, ап. 14.
Второ търговско отделение, 507/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
246/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Националната агенция за
приходите, София, бул. Княз Дондуков 52, срещу
„Топ Бел ауто“ – ЕООД, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3; Национален осигурителен
институт, София, бул. Ал. Стамболийски 62 – 64;
„Рига хотелс“ – АД, София, ул. Марко Балабанов
4А, вх. Б, ет. 4; Русенски районен съд, Русе.
Второ т ърговско отделение, 616/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2280/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Марийка Ангелова Качарова чрез адвокат
Иван Недев, Пловдив, ул. Опълченска 4, офис 5,
срещу „ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД,
Пловдив, ул. Васил Левски 236.
Второ търговско отделение, 620/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу Анета Парушева Стоева чрез адвокат Иван
Болярски, София, ул. Енос 2; Станислав Вален-
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тинов Стоев със съгласието на своята майка и
законен представител Анета Парушева Стоева
чрез адвокат Иван Болярски, София, ул. Енос 2.
Второ търговско отделение, 785/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
524/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Воку Филтермедиен ГмбХ & Ко.
КГ“ чрез адвокат Гинка Първанова Табанска,
София, ул. Николай Гогол 28, срещу „Воку – Унистър“ – ООД, чрез адвокат Венета Владимирова,
София, ул. Позитано 34.
Второ търговско отделение, 812/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
103/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Птицекланица“ – АД (н), чрез постоянен
синдик Янко Николов Стоянов, Златимир Жечев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 5, офис
40, срещу „Асенова крепост“ – АД, Асеновград,
ул. Иван Вазов 2; „Птицекланица“ – АД (в несъстоятелност), Варна, бул. Цар Освободител
(Коларов) 67.
Второ търговско отделение, 1080/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
150/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Метан груп“ – ООД, чрез адвокат
Венцислав Георгиев Герджиков, Варна, ул. Г. С.
Раковски 24 (партер), срещу „Е. ОН България
продажби“ – АД, чрез адвокат Паскал Детелинов
Гонов, Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 1191/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
956/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Георги Атанасов Божков чрез адвокат
Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 1, офис 101; Янка Атанасова Божкова
чрез адвокат Юлия Ангелова, Благоевград, ул.
Тодор Александров 41, ет. 1, офис 101, срещу
Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.
Второ търговско отделение, 1201/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
600/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Якоруда чрез адвокат Бойка
Юсева, Благоевград, ул. Арсений Костенцев 19,
срещу „Люко – К“ – ЕООД, чрез адвокат Михаела
Аршинкова, Благоевград, адвокатска колегия;
и трета страна „Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда“, София, ул. Уйлям Гладстон 67.
НА 30.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1173/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
162/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Агенцията за държавна финансова
инспекция, представлявана от Теменужка Петрова Петкова – директор, София, ул. Леге 2; Тодор
Димитров Памукчиев чрез особен представител
Маир Сиди, Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 33.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 214/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
539/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Емил Димитров Богданов чрез адвокат Емил Атанасов, Дупница, ул. Христо Ботев 5;
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Емил Димитров Богданов лично и като законен
представител на Димитър Емилов Димитров чрез
адвокат Емил Атанасов, Дупница, ул. Христо
Ботев 5, срещу Гаранционен фонд чрез адвокат
Р. Иванчева, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, офис 114.
Второ търговско отделение, 218/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
654/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Пирински мрамор“ – ЕООД, София, ул. Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3, срещу
„Вита фарм“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Генерал
Столетов 95, вх. А, ет. 2.
Второ търговско отделение, 266/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2648/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователна компания „Български
имоти“ – АД, София, ул. Балша 8, бл. 8, срещу
Нюлифер Лютфиева Сюлейманова, Търговище,
ул. Елена 6, вх. А, ет. 4, ап. 23.
НА 31.01.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 677/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1765/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Гарабед Нубар Екмеджиян, Варна, ул.
Михаил Колони 27, ет. 2; Сета Гарабед Дикранян
чрез адвокат Стефан Дюлгеров, Варна, ул. Антим
Първи № 3, адвокатска кантора „Миткови“, срещу Евгени Тодоров Генчев чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4;
Димитричка Димитрова Генчева чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 4; Тони Евгениев Генчев чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4;
Кирил Александров Капричев, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 5, ап. 13; Община Варна, бул. Осми
приморски полк 43; държавата, представлявана
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез областен управител на област
Варна, ул. Преслав 26, Варна.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 485/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
873/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Маргарита Иванова Дякова, Димитровград, бул. Христо Ботев 38-Д-1-3, срещу Община
Димитровград, бул. Г. С. Раковски 15.
Трето гражданско отделение, 547/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Вълчо Атанасов Янев, Хасково, ул.
Мадара 34, вх. А, ап. 26, срещу Община Хасково,
пл. Общински 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1501/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светослав Стефанов Стойчев чрез
адвокат Десислав Кадин, София, ул. Ген. Паренсов 22, ет. 2, ап. 13; Служба „Военна полиция“,
София, бул. Тотлебен 34, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – ЕАД, София, ул. Г. Бенковски 3.
10528
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик,
подаден против Решение № 255 от 28.09.2012 г.
на Общинския съвет – с. Лесичово, взето по
протокол № 20 от 28.09.2012 г. По протеста е
образувано адм. д. № 789/2012 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.12.2012 г. от 10,45 ч.
10752
Административният съд – Пловдив, XVII състав, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване на чл. 2 от Решение
№ 406 на Общинския съвет – гр. Пловдив, взето с протокол № 16 от 27.09.2012 г., съгласно
който е прието предложението за промяна на
маршрута на автобусна линия № 93 от общинската транспортна схема, съгласно приложения
проект на маршрутно разписание, подадено от
страна на „Хеброс Бус“ – ООД, чрез управителя инж. Веселин Дошков, по повод на което е
образувано адм.д. № 3304 по описа за 2012 г. на
Административния съд – Пловдив, със следните
страни: оспорващ – „Хеброс Бус“ – ООД, и ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив. Делото
е насрочено за 17.01.2013 г. от 9,30 ч.
10786
Административният съд – Пловдив, ІХ състав,
призовава Румяна Иванова Муташова с последен известен адрес Асеновград, ул. Тутракан 35,
ет. 1, и Марин Герасимов Парунев с последен
известен адрес Асеновград, ул. Тутракан 35, ет. 3,
сега с неизвестни по делото адреси, да се явят в
съда на 28.01.2013 г. в 14 ч. като заинтересовани
страни по адм. дело № 933/2012 г. по описа на
ІХ състав, заведено от Радка Запрянова Рахова
по ЗКИР. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК във
връзка с чл. 144 АПК.
10753
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 254/2012 г. на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ, по което предмет на
оспорване е Заповед № РД-15-21 от 9.01.2008 г.
на кмета на община Сливен, с която е одобрено
изменение на ПУП в част ПЗ на УПИ I в кв. 438
по плана на кв. Ново село – център, Сливен, съгласно указания начин на застрояване, показан
на плана за застрояване. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление до Административния съд – Сливен, в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването, за да бъдат конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
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следва да се приложат писмените доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
10726
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 26 състав, призовава Галя Цветкова
Узунова като заинтересована страна по адм.д.
№ 4642/2012 г., образувано по жалба на Младен
Бонев Бонев от София срещу Заповед № РД-18-14
от 23.01.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Делото е насрочено за 23.01.2013 г. от 13,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
10754
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
уведомява, че по описа на съда е образувано
адм.д. № 7306/2012 г. на II отделение, 26 състав,
насрочено за 6.02.2013 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
Столична община, с която е одобрено изменение
на план за застрояване и работен устройствен план
за м. НПЗ „Средец“, кв. 2а, УПИ ХIII-347, 348,
УПИ ХIV-346 и ХV-343, 344, 345. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестик“ 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 адмиинстративен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
10785
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.д.
№ 9890/2012 г. на II отделение, 28 състав, насрочено за 3.04.2013 г. от 11 ч., по жалба на Цветелина
Сашова Българенска срещу Решение № 408 от
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет за
одобряване на проект за ПУП – план за регулация
и режим за застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 8-и микрорайон, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 62
от 14.08.2012 г. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
това съобщение при подадено заявление съгласно
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
10784
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от „Овергаз изток“ – АД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Вардар 1, представлявано от изпълнителния директор Златин Петров Димов, срещу
Решение № 156-11 по протокол № 11 от 3.08.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Нови пазар, с което се
одобрява ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура – присъединителен (захранващ)
газопровод извън урбанизираната територия в
землището на гр. Нови пазар от ГРС – Нови
пазар, до ПИ № 52009.504.66, собственост на
„Ново стъкло“ – ЕАД – гр. Нови пазар, и специализирана план-схема за участъка в урбанизира-
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ната територия на града до ПИ № 52009.504.64,
собственост на „Ново стъкло“ – ЕАД – гр. Нови
пазар, по което е образувано адм.д. № 335/2012 г.
по описа на Административния съд – Шумен.
В едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да подадат заявление за конституирането
им в качеството на ответници в производството
по оспорване на Решение № 156-11 по протокол
№ 11 от 3.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Нови
пазар, като следва да подадат заявление по реда
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ, ведно с изискуемите писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересувани лица по чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
По оспорването е образувано адм.д. № 335/2012 г.
по описа на Административния съд – Шумен.
10731
Софийският градски съд, гражданско отделение, II В въззивен състав, призовава Илиана
Йорданова Йорданова с адрес София, ул. Алабин
50, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
29.03.2013 г. в 10,30 ч. като въззивник по гр.д.
№ 3618/2008 г. по описа на СГС, ГО, II В въззивен състав, образувано по жалба от Йордан
Илиев Йорданов срещу решение, постановено
по гр.д. № 20084/2006 г., по описа на СРС, 62-ри
състав, образувано по искова молба от Екатерина
Илиева Янкова против Йордан Илиев Йорданов
за иск за делба на недвижим имот в София, ул.
Цар Симеон 119. Въззивникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10677
Софийският градски съд, гражданско отделение, II В въззивен състав, призовава Мирослава Йорданова Йорданова с адрес София, ул.
Алабин 50, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 29.03.2013 г. в 10,30 ч. като въззивник по
гр.д. № 3618/2008 г. по описа на СГС, ГО, II В
въззивен състав, образувано по жалба от Йордан
Илиев Йорданов срещу решение, постановено
по гр.д. № 20084/2006 г., по описа на СРС, 62-ри
състав, образувано по искова молба от Екатерина
Илиева Янкова против Йордан Илиев Йорданов
за иск за делба на недвижим имот в София, ул.
Цар Симеон 119. Въззивникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10678
Софийският градски съд, I гр. отделение, 13
състав, е образувал гр.д. № 2750/2011 г. по иск
за заплащане на сумата 120 000 лв., заведен от
адв. Пена Димитрова Тотева – управител на наследството на Димитринка Иванова Иванчева,
срещу Франсоа Агоп Турнаян с неизвестен адрес
в Република България, който като ответник в
едномесечен срок от публикацията може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК.
10755
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, І състав, призовава Шемсие Алиева
Адемова с последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 24.01.2013 г. в 9,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 612/2012 г., заведено от Фатме М. Мемишева.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10727
Кърд ж а л и йск и я т ра йонен с ъд п ризовава Бех ие Мус тафова Ха й рулова, родена на
1.07.1884 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
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на 15.01.2013 г. в 9 ч. като заинтересовано лице
по гр.д. № 1472/2012 г., заведено от Левен Хубенов
Ангелов против кмета на Община Кърджали по
чл. 145 АПК във връзка с чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ.
Заинтересованото лице да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10729
Кърджалийският районен съд призовава Шабан Османов Кадиров, роден на 13.03.1940 г., с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.01.2013 г.
в 9 ч. к ат о з а и н т е р е с ов а но л и ц е по г р. д.
№ 1472/2012 г., заведено от Левен Хубенов Ангелов против кмета на Община Кърджали по
чл. 145 АПК във връзка с чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ.
Заинтересованото лице да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10730
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, V състав, призовава Ридван Шакири, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.01.2013 г.
в 9,50 ч. като ответник по гр. д. № 2121/2012 г.,
заведено от Албена Димитрова Митова за развод,
за да му бъдат връчени книжа – препис от искова
молба и приложени документи. Ако същият не се
яви в съдебното заседание, за да получи преписите от исковата молба и от приложенията към
нея, съдът ще му назначи особен представител.
Указва на призованата страна, че може да посочи
съдебен адресат.
10679
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
III състав, призовава Джихан Акдениз с последен
адрес област Шумен, гр. Нови пазар, ул. Янаки
Вергиев 53, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 14.01.2013 г. в 10,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 792/2012 г., заведено от Николина Х. Акдениз, с
правно основание чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10770
Районният съд – гр. Пещера, гражданска колегия, ІV състав, призовава Бхадър Бозтопрак,
гражданин на Турция, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 10.01.2013 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 838/2012 г., заведено от Мелиха Кямилова Бозтопрак. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10728
Софийският районен съд, гр. отделение, 48
състав, призовава Стоянка Иванова Христова с
последен адрес София, ж. к. Разсадника – Коньовица, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 31.01.2013 г. в 15 ч. и
30 мин. като ответница по гр. д. № 3941/1993 г.,
заведено от Илияна Емилова Митева. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10756
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 89 състав, уведомява Сибила Айдън
Иванова, родена на 14.09.1979 г. в Баку, Азербайджан, гражданка на Азербайджан, без постоянен
и настоящ адрес в РБългария, че е ответница по
гр. д. № 21105/2012 г., образувано по предявен от
Тодор Николаев Иванов иск за развод, и є указва
в двуседмичен срок от обнародването в ДВ да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, София, ул.
Съборна 9, за връчване на книжата по делото,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
10711
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че по гр.д. № 2164/2012 г. по описа
на ВОС, гражданско отделение, е постъпило
мотивирано искане от КУИППД с БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя – Антоанета Стоянова Цонкова, с адрес за призоваване: София,
ул. Г. С. Раковски 112, ПК 400, срещу Георги
Илиев Желев, Валентина Иванова Желева, Иван
Георгиев Желев, и тримата с адрес гр. Вълчи
дол, ул. Тунджа 11, Галин Николов Каранашев с
адрес гр. Аксаково, ж.к. Надежда 6, ет. 3, ап. 38,
и против ЕТ „Ивона – Димитър Ненчев“, ЕИК
103575249, със седалище и адрес на управление
гр. Вълчи дол, област Варна, ул. Кирил и Методий 11, с което ищецът на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД моли да бъде постановено
решение, по силата на което да бъде отнето в
полза на държавата следното имущество на обща
стойност 207 334 лв., а именно:
От Георги Илиев Желев с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличност та по разплащателна сметка
(BGN) № 8500220, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД,
на 24.09.2004 г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна,
с титуляр Георги Илиев Желев.
От Иван Георгиев Желев с правно основание
чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 5000 лв., представляваща парична
равностойност на придобитите от Иван Георгиев
Желев дружествени дялове съгласно договор за
продажба на дружествени дялове от 15.05.2012 г.
От Георги Илиев Желев и Валентина Иванова
Желева с правно основание чл. 9 и чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Дворно място с пространство от 1005 кв. м,
съгласно решение на Варненския районен съд по
гр.д. № 2634/1985 г., а по скица с площ 1102 кв. м,
намиращ се във Варна, район „Младост“, СО
„Планова“, съставляващ имот пл. № 1204, с пазарна стойност към настоящия момент 39 195 лв.
– Нива, намираща се в землището на с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна: нива с
площ 25,156 дка, трета категория, в местността
Д я добанковата мог и ла, съставл яваща имот
№ 010027 с пазарна стойност към настоящия
момент 10 313 лв.
– 1/2 ид.ч. от недвижим имот в землището на
с. Щипско, община Вълчи дол, а именно: лозе
с площ 0,636 кв. м, 10 категория, в местността
Старите лозя, съставляваща имот № 013400, с
пазарна стойност към настоящия момент 89 лв.
– Недвижим имот в землището на с. Щипско, община Вълчи дол, а именно: лозе с площ
0,546 кв. м, четвърта категория, в местността
Новите лозя, съставляваща имот № 020051, с
пазарна стойност към настоящия момент 183 лв.
– Недвижим имот в с. Дончево, ул. Четвърта
10, община Добричка: апартамент № 3 от фонда
на НК „Железобетонна структура“ в северозападната част на бл. № 1 на жп гара – с. Дончево, с
площ 64,70 кв. м, ведно с изба с площ 23,30 кв. м,
построено в поземлен имот, за който е отреден
парцел IV за гара в кв. 28 по плана на с. Дончево,
с пазарна стойност към настоящия момент 5046 лв.
– Недвижим имот в землището на с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна, а именно:
жилищна сграда със застроена площ 50 кв. м и
лятна кухня със застроена площ 10 кв. м, постро-
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ени върху общинско дворно място с пространство
3840 кв. м, представляващо УПИ I – общ. в кв. 4
по плана на с. Караманите, заедно с отстъпеното
право на строеж, с пазарна стойност към настоящия момент 900 лв.
– Недвижим имот в гр. Вълчи дол, ул. Тунджа
11: 1/2 ид.ч. от дворно място, цялото с площ
480 кв. м, за което е отреден парцел XVIII-513 в
кв. 41 по плана на гр. Вълчи дол, област Варна,
заедно с построените в имота: жилище, представляващо целия първи етаж от жилищната сграда
с РЗП 147 кв. м; таван с РЗП 58,50 кв. м; гараж
в северната част на партерния етаж с РЗП 16,41
кв. м; маза с обща РЗП 17,48 кв. м, състояща се
от две изби – съответно 6,30 кв. м и 11,18 кв. м,
както и 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху описаното по-горе
дворно място, с пазарна стойност към настоящия
момент 10 368 лв.
– Недвижим имот в гр. Вълчи дол, област
Варна, представляващ: дворно място с пространство 560 кв. м, съставляващо УПИ II в кв. 4 по
плана на гр. Вълчи дол, с пазарна стойност към
настоящия момент 3528 лв.
– Недвижим имот в с. Добротич, област Варна,
представляващ: дворно място с пространство 900
кв. м по нотариален акт и 1080 кв. м по скица,
представляващо УПИ IX-250 в кв. 44 по плана
на с. Добротич, заедно с построените в имота
жилищна сграда със застроена площ 48 кв. м и
второстепенна сграда със застроена площ 20 кв. м,
с пазарна стойност към настоящия момент 9760 лв.
– Ск ла д масивен с разг ърната заст роена
площ 108 кв. м и жилищна сграда с разгърната
застроена площ 70 кв. м, долепена до склада,
заедно с прилежащите към тях 480 кв. м идеални части, съставляващи ПИ № 133 в кв. 28 по
плана на гр. Вълчи дол, включен в УПИ Х-133,
134 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол, община
Вълчи дол, област Варна, и с административен
адрес гр. Вълчи дол, област Варна, ул. Толбухин
4, урегулиран целият с площ 980 кв. м, с пазарна
стойност към настоящия момент 23 292 лв.
– Земя с площ 620 кв. м, представляваща УПИ
ХХІІІ-56 в кв. 9 по плана на с. Калоян, област
Варна, и намиращата се в имота полумасивна
едноетажна сграда – казан за изваряване на ракия,
със застроена площ 32 кв. м, със стойност съгласно договор за покупко-продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, с пазарна
стойност към настоящия момент 4000 лв.
– Мотоциклет марка „Сузуки“, модел „250“,
ДК № В 0959 К, рама № VJ22A107152, двигател
№ 107398, дата на първоначална peгистрация
24.04.1991 г., с пазарна стойност към настоящия
момент 800 лв.
– Тов ар ен а в т омо би л , м арк а „Ф о л кс в аген“, модел „ЛТ 28“, ДК № В 1362 КС, рама
№ WV2ZZZ21ZRH002562, двигател № АСТ007438,
дата на първоначална регистрация 30.12.1993 г., с
пазарна стойност към настоящия момент 4500 лв.
– Лек автомобил, марка „Сузу к и“, модел
„Гранд Витара 2.0“, ДК № В 1365 КН, рама
№ JSAJTD54V00130849, двигател № J20A332071,
дата на първоначална регистрация 31.01.2007 г., с
пазарна стойност към настоящия момент 13 000 лв.
На основание чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД за обявяване за недействителна по отношение на държавата на сделката,
обективирана в нотариален акт № 197, том VІІ,
рег. № 2782, дело № 1096 от 23.08.2007 г. (акт
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№ 189, том X, дело № 2090/2007, вх. рег. № 2955 от
24.08.2007 г. на СВ – Девня), с който Георги Илиев
Желев и Валентина Иванова Желева даряват на
ЕТ „Ивона – Димитър Ненчев“, представляван от
управителя си Димитър Иванов Ненчев, следните
недвижими имоти: 1/2 ид.ч. от недвижим имот в
землището на с. Щипско, община Вълчи дол, а
именно: нива с площ 17,491 кв. м, трета категория, в местността Червенака, съставляваща имот
№ 012018, с пазарна стойност към настоящия
момент 6500 лв. и 1/2 ид.ч. от недвижим имот в
землището на с. Щипско, община Вълчи дол, а
именно: нива с площ 14,898 кв. м, 3 категория, в
местността Обрука, съставляваща имот № 040041,
с пазарна стойност към настоящия момент 3500 лв.
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД иск за обявяване за недействителна
по отношение на държавата на сделката, обективирана в нотариален акт за продажба № 28, том
25, вх. рег. № 10275/17.05.2012 г. на СВ – Варна, с
който Георги Илиев Желев и Валентина Иванова
Желева продават на Галин Николов Каракашев
недвижим имот – апартамент № 38 в гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, с административен адрес ж.к. Надежда, бл. 6, вх. 3, на първи
етаж, със застроена площ 59,45 кв. м, заедно с
принадлежащото му избено помещение № 38 без
площ по предходен документ за собственост, а
по удостоверение за данъчна оценка с полезна
площ 3 кв. м, ведно с 1,5203 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място, съставляващо
УПИ VIII-984, 484, 485 в кв. № 98 по плана на
гр. Аксаково, и същият да бъде отнет в полза на
държавата от Георги Илиев Желев и Валентина
Иванова Желева на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД с пазарна стойност към настоящия
момент 30 200 лв.
Иск срещу Георги Илиев Желев и Валентина
Иванова Желева с правно основание чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД за действително полученото по сделката, с цена, изчислена въз основа на пазарната
стойност на имота към датата на отчуждаване,
както следва:
– Сумата от 30 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
недвижим имот – апартамент № 38 в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, с административен адрес ж.к. Надежда, бл. 6, вх. 3, на
първи етаж.
От Георги Илиев Желев и Валентина Иванова
Желева с правно основание чл. 9 и 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 9920 лв. от продажбата на недвижим имот в гр. Вълчи дол: дворно място с
пространство 520 кв. м, съставляващо УПИ XVI104 в кв. 8 по плана на гр. Вълчи дол, заедно с
построените в него жилищна сграда и стопанска
постройка.
– Сумата от 1273 лв. от продажбата на недвижим имот в землището на гр. Вълчи дол и
представляващ нива с площ 4,546 кв. м, четвърта
категория, в местността Войводински път, съставляваща имот № 044009.
– Сумата от 4542 лв. от продажбата на следните
недвижими имоти в землището на с. Караманите,
община Вълчи дол: нива с площ 8,000 кв. м, трета
категория, в местността Чаирите, съставляваща
имот № 052018.
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– Сумата от 12 025 лв. от продажбата на недвижим имот в с. Михалич, община Вълчи дол, и
представляващ: дворно място с пространство 1795
кв. м, за което е отреден УПИ ХІІІ-289 в кв. 30
по плана на с. Михалич, заедно с построените в
имота жилищна сграда с обща застроена площ
70 кв. м и навес със застроена площ 30 кв. м.
– Сумата от 4400 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“, ДК
№ В 6762 СТ, рама № VF1DA0F0G17425595, двигател № K7MA702DE42777, дата на първоначална
регистрация 26.02.1998 г.
– Сумата от 2000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“, ДК
№ В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, двигател № F3RP750C005514, дата на първоначална
регистрация 29.08.1996 г.
– Сумата от 3000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Фиат“, модел „Чинкуеченто“,
ДК № В 7593 КС, рама № ZFA17000000700214,
двигател № 1170А10469277609, дата на първоначална регистрация 28.03.1996 г.
Иск с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в нотариалните актове и
договорите за покупко-продажба, както следва:
– Сумата от 4570 лв. от продажбата на дворно
място с пространство 520 кв. м, съставляващо
УПИ XVI-104 в кв. 8 по плана на гр. Вълчи дол,
заедно с построените в него жилищна сграда и
стопанска постройка, продаден с нотариален акт
№ 159, том IV, рег. № 2606, дело № 870/2003 г. от
26.11.2003 г. (акт № 5, том 7, дело № 1242/2003,
вх. рег. № 2419/5.12.2003 г. на СВ – Девня).
– Сумата от 500 лв. от продажбата на недвижим
имот в землището на гр. Вълчи дол, и представляващ: нива с площ 4,546 кв. м, четвърта категория,
в местността Войводински път, съставляваща имот
№ 044009, продаден с нотариален акт № 139, том
IV, рег. № 1460, дело № 536/2007 г. от 4.05.2007 г.
(акт № 185, том V, дело № 1031/2007 г., вх. рег.
№ 1587/4.05.2007 г. на СВ – Девня).
– Сумата от 750 лв. от продажбата на недвижим имот в землището на с. Караманите, община
Вълчи дол: нива с площ 8,000 кв. м, трета категория, в местността Чаирите, съставляваща имот
№ 052018, продаден с нотариален акт № 33, том
IV, рег. № 1233, дело № 444/2007 г. от 17.04.2007 г.
(акт № 24, том V, дело № 865/2007 г., вх. рег.
№ 1386/17.04.2007 г. на СВ – Девня).
– Сумата от 300 лв. от продажбата на недвижим
имот в землището на с. Караманите, община Вълчи дол: нива с площ 3,275 кв. м, втора категория,
в местността Пъндъклъка, съставляваща имот
№ 013023, продаден с нотариален акт № 33, том
IV, рег. № 1233, дело № 444/2007 г. от 17.04.2007 г.
(акт № 24, том V, дело № 865/2007 г., вх. рег.
№ 1386/17.04.2007 г. на СВ – Девня).
– Сумата от 4500 лв. от продажбата на недвижим имот в с. Михалич, община Вълчи дол,
и представляващ: дворно място с пространство
1795 кв. м, за което е отреден УПИ ХIII-289 в
кв. 30 по плана на с. Михалич, заедно с построените в имота жилищна сграда с обща застроена площ 70 кв. м и навес със застроена площ
30 кв. м, продаден с нотариален акт № 173, том
III, рег. № 3369, дело № 474/2010 г. от 11.08.2010 г.
(акт № 59, том 8, дело № 1286/2010 г., вх. рег.
№ 2274/12.08.2010 г. на СВ – Девня).
– Сумата от 200 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“, ДК
№ В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, дви-
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гател № F3RP750C005514, дата на първоначална
регистрация 29.08.1996 г., продаден с договор за
покупко-продажба на МПС от 17.08.2011 г.
Отнема в полза на държавата от Иван Георгиев
Желев на основание чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД:
сумата от 5000 лв., представляваща парична
равностойност на придобитите от Иван Георгиев
Желев дружествени дялове съгласно договор за
продажба на дружествени дялове от 15.05.2012 г.
На основание чл. 29 ЗОПДИППД трети лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред първата инстанция.
Производството по гр.д. № 2164/2012 г. е насрочено в първо съдебно заседание на 20.03.2013 г.
от 14,30 ч.
10710
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание на „Боник“ – ЕООД, ЕИК 117549508, по
т. д. № 171/2011 г. на СГС, ТО, VІ-12 състав, да
се явят в съдебно заседание на 13.12.2012 г. в
15 ч. по т. д. № 6132/2012 г. на СГС, ТО, VІ-5
състав, образувано по искане на Иван Борисов
Евстатиев, представляван от адв. Силва Петкова, „Агро Старт“ – ЕООД, ЕИК 117691566, и
„Боник“ – ЕООД, ЕИК 117549508, по чл. 679,
ал. 1 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Боник“ – ЕООД,
по т. д. № 171/2011 г. Заседанието ще се проведе
в Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
10765

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Буллабконтрол“, София, на
основание чл. 33, ал. 8, т. 6 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на своите членове на 7.01.2013 г. в 14 ч.
в София, ул. Раковски 108, ет. 3, зала 312, при
следния дневен ред: 1. прекратяване дейността
на дружеството – проект за решение: прекратява
дейността на дружеството считано от датата на
решението на общото събрание; 2. назначаване
на ликвидатор съгласно чл. 48, ал. 2 от устава
на сдружението – проект за решение: назначава
за ликвидатори на сдружението членовете на
управителния съвет Климент Петров, Ани Стоилова, Теодор Панев, Божана Табакова, Любомир
Стоев, които ще извършат ликвидацията заедно
съгласно устава; 3. определяне срок на ликвидацията – проект за решение: определя срок за
извършване на ликвидацията 6 месеца считано
от датата на решението на общото събрание.
Канят се всички членове да присъстват и вземат
участие в общото събрание с правата, които са
им дадени по устав и съгласно чл. 25 от устава.
10687
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел БКСТО, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 15.01.2013 г. в
14 ч. в София, ул. Академик Георги Бончев, бл. 4,
ет. 2, зала 200, при следния дневен ред: 1. доклад
на УС за изтеклата 2012 г.; 2. вземане решение
за размера на членския внос и встъпителната
вноска; 3. приемане на нови членове на камарата;
4. приемане на бюджет за 2013 г. Поканват се
да присъстват всички членове на сдружението.
10675
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19. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 7 СОУ „Свети
Седмочисленици“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 15.01.2013 г. в 18 ч. в София, ул.
Цар Иван Шишман 28, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.;
2. приемане на нови членове; 3. промени в съвета на настоятелите; 4. избор на председател на
съвета на настоятелите; 5. разни.
10724
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на студентите по медицина в Бъл
гария – Софийски университет (АСМБ – СУ)“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
асоциацията на 16.01.2013 г. в 18 ч. в София, ул.
Козяк 1, аула на УБ – Лозенец, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на АСМБ – СУ, мандат 2010 – 2012 г.; 2. отчет за
дейността на контролния съвет на АСМБ – СУ,
мандат 2010 – 2012 г.; 3. освобождаване от длъжността на членове на управителния съвет на
АСМБ – СУ, мандат 2010 – 2012 г.; 4. избиране
на нов управителен съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 5. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията да вземат участие в
общото събрание.
10767
2. – Управителният съвет на УН „Алфа – Вит“,
Алфатар, на основание чл. 28, ал. 2 от устава на
настоятелството и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.01.2013 г. в 17,30 ч. в сградата на
ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на училищното настоятелство и финансов отчет за 2012 г.; 2.
разглеждане на заявления за освобождаване на
членове на настоятелството.
10769
1. – Управителният съвет на сдружение за об
щественополезна дейност „Спортен клуб по лека
атлетика „Евър“, Варна, свиква общо събрание
на сдружението на 20.01.2013 г. в 17 ч. в офиса
на сдружението във Варна, бул. Осми приморски полк 87, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет за 2012 г.; 2.
избор на нов управителен съвет.
10685
34. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на корабопритежателите“
(Браншова организация) – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.02.2013 г. в 11 ч. в офиса на „Параходство
БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
през 2012 г.; 2. приемане на план-програма за
дейността през 2013 г.; 3. приемане на бюджет за
2013 г.; 4. избор на УС на „Българска асоциация
на корабопритежателите“; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всички материали по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете в
офиса на БАК, Варна, бул. Приморски 1.
10787
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обще
ственополезна дейност „Спортен клуб „Кикбокс
клуб – Банско“, Добринище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.01.2013 г. в
17 ч. в офиса на сдружението в гр. Добринище,
ул. Десилица 18, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдруже-
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нието за 2011 – 2012 г.; 2. приемане на решение
за избор на нов председател на сдружението; 3.
приемане на решение за промени в управителния
съвет на сдружението; 4. приемане на решение за
промяна на седалището и адрес на управление
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., при същия дневен ред.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
10768
21. – Управителният съвет на ФК „Родопи
1935“, Момчилград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.01.2013 г. в 17,30 ч. в
заседателната зала на Общинския съвет – Момчилград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на ФК „Родопи 1935“ – Момчилград,
за 2008 – 2011 г.; 2. отчет на КРК за 2008 – 2011 г.;
3. промяна на устава на сдружението в частта
му относно обнародване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението – чл. 14
от устава; 4. освобождаване на стария и избор
на нов управителен съвет и контролен съвет на
сдружението; 5. освобождаване на стария и избор на нов председател на управителния съвет
на сдружението; 6. 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.
10684
1. – Управителният съвет на „Клуб по подво
ден риболов Несебър“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.01.2013 г. в 18 ч. на
адрес Несебър, ул. Емона 31, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за разпускане на
управителния съвет на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. избор на председател,
заместник-председател и секретар на управителния съвет; 4. вземане на решение за промяна на
адреса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10686
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за развитие – ТЕРА“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 18.01.2013 г. в 10 ч. на
ул. Иларион Макариополски 51, в Пловдив при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за периода
2011 – 2012 г.; 2. финансов отчет за периода
2011 – 2012 г.; 3. промени в устава; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
явилите се членове.
10741
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Екология и енергийно развитие
на Балканите“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
19.01.2013 г. в 10 ч. на ул. Иларион Макариополски
51, в Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за периода 2007 – 2012 г.; 2. финансов отчет
за периода 2007 – 2012 г.; 3. прием на нови членове; 4. избор на ръководни органи: председател,
заместник-председател и секретар; 5. промени в
устава; 6. разни. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на явилите се членове.
10742
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по ди
слексия – Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.01.2013 г. в 16 ч. в
Русе, ул. Муткурова 36, офис 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2012 г.; 2. промяна на устава на сдружението;
3. освобождаване на членове на УС; 4. избор на
нови членове на УС; 5. текущи въпроси.
10721
19. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
26.01.2013 г. в 10 ч. в зала № 2 на Смолянския
районен съд – съдебна палата, при следния дневен
ред: 1. разглеждане отчет за дейността на адвокатския съвет през 2012 г. и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклад на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за 2013 г.; 5. разисквания; 6. приемане на
отчетния доклад за 2012 г. на АС, приемане на
отчетния доклад на контролния съвет, приемане на отчетния доклад на дисциплинарния съд;
7. избор на ръководни органи на адвокатската
колегия – адвокатски съвет, контролен съвет
и дисциплинарен съд; 8. 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 в 11 ч. независимо от
присъстващите членове. Гласуването е лично
или чрез адвокат-пълномощник. Един адвокатпълномощник не може да представлява повече
от трима членове.
10766
1. – Управителният съвет на Обединен спортен
клуб „Родина Суворово“, гр. Суворово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на членовете на клуба на 7.02.2013 г. в
18 ч. в гр. Суворово, зала № 1, ОНС, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на ОСК
„Родина Суворово“; 2. отчет на КС; 3. избор на
управителен съвет на ОСК „Родина Суворово“.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10740
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация НА Я“, Търговище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете си на 11.01.2013 г. в 17 ч. в офиса на
организацията в Търговище, ул. Антим I № 37,
при следния дневен ред: 1. финансов и технически
отчет за работата на „Асоциация НАЯ“ за 2012 г.;
2. избор на нов управителен съвет; 3. разглеждане
на възможността за промяна на устава в частта,
уреждаща условията на отправяне на поканата за
провеждане на общото събрание, с предложение
същата да се залепя като обявление на адреса
на управление на сдружението най-малко един
месец преди насрочения ден и по избор да се обнародва и в „Държавен вестник“ в същия срок; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
10743
73. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Ямбол, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на Адвокатската колегия – Ямбол, на
26.01.2013 г. в 9 ч. в залата на Община „Тунджа“
в гр. Ямбол, при следния дневен ред: 1. изслушване отчета за дейността на адвокатския съвет
през отчетната 2012 г. и вземане на решение
по него; 2. изслушване доклада на контролния
съвет; 3. изслушване отчета на председателя на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
на бюджета за следващата финансова година; 5.
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и
избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен
съд и председател на дисциплинарния съд; 6.
избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
се отлага за 10 ч.
10714
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Джамийско настоятелство – Че
пинци“, с. Чепинци, област Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо изборно събрание на
сдружението на 15.01.2013 г. в 14,30 ч. в салона
на Народно читалище „Нов живот – 1948 – с. Чепинци“, при следния дневен ред: 1. избор на
управителен съвет на „Джамийско настоятелство – Чепинци“; 2. избор на председател на
„Джамийско настоятелство – Чепинци“.
10683
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