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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
нотариусите и нотариалната дейност (обн.,
ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123
от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г.,
бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19
и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59
и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42,
47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41
и 82 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Правоспособност на нотариус може
да придобие дееспособно физическо лице
на възраст до 60 години, което е български
гражданин, гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, на държава – страна по
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Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на следните изисквания:“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и стажът по чл. 164, ал. 9 от
Закона за съдебната власт“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За стаж по ал. 1, т. 3 се зачита и
тригодишният стаж, който се счита за юридически стаж съгласно законодателството на
държавата – членка на Европейския съюз, на
държавата – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, на чиято
територия този стаж е придобит.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 изречение второ се измен я
така: „Заявлението съдържа името, единния
гра ж данск и номер – когато кандидат ът е
български гражданин, датата и мястото на
раждане – когато кандидатът е гражданин
на друга държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
адреса и упражняваната професия, както и
поредността на съдебните райони, за които
кандидатства.“
2. В ал. 2 след думите „за раждане“ се добавя
„за самоличност“, след думите „юридическа
правоспособност“ се добавя „по Закона за
съдебната власт“, а думите „декларация за
липса на друго гражданство“ се заличават.
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Когато кандидатът – български гражданин, гражданин на друга държава – членка
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, е завършил юридическо образование в чужбина, към заявлението по ал. 1
се прилагат копие от диплома за завършено
юридическо образование и документ, който
удостоверява, че придобитата от него диплома
се признава в Република България.
(4) Когато тригодишният юридически стаж
е придобит съгласно законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, към заявлението по ал. 1 се прилагат документи,
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които удостоверяват наличието на този стаж,
както и извлечение от нормативната уредба
на съответната държава, която регламентира
зачитането на стажа за юридически.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 3. В чл. 34б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Двама нотариуси могат да заменят
районите си на действие поради важни причини и съгласие между тях. В този случай те
подават съвместно заявление по ал. 1.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) При преместване по ал. 3 всеки от
нотариусите е длъжен да приеме служебния
архив на другия нотариус.“
§ 4. В чл. 55, ал. 1 думата „януари“ се
заменя с „февруари“.
§ 5. В чл. 56, ал. 2 изречение трето се
изменя така: „Един пълномощник може да
представлява само един член на камарата.“
§ 6. В чл. 75, ал. 1, т. 2 думите „от 100 до
1000“ се заменят с „от 1000 до 5000“.
Допълнителна разпоредба
§ 7. Документите по чл. 11, ал. 3 и 4,
представени от заинтересуваните лица, в
зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията
на съответните разпоредби на двустранните
международни договори или Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45
от 2001 г.), по които Република България е
страна, или на Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10
от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г.,
бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както
и да бъдат снабдени с преводи на български
език, които се извършват и заверяват по
предвидения ред.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10764

С Т Р. 4

ДЪРЖАВЕН

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 400
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел
Салвадор със седалище в Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 401
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Василий Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Литва със
седалище във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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2. Удостоявам полковник Калин Савов
Кузманов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 декември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 403
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Георги
Ангелов Георгиев от длъжността национален
военен представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване по
операциите на НАТО в Монс, Белгия, считано
от 1 декември 2012 г.
2. Назнача вам кон т раа д м и ра л Георг и
Ангелов Георгиев на длъжността заместникначалник на отбраната, считано от 1 декември
2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 402

УКАЗ № 404

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

1. Назначавам полковник Калин Савов
Кузманов на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“, считано от
1 декември 2012 г.

1. Освобождавам бригаден генерал Марин
Панайотов Начев от длъжността директор на
дирекция „Операции и подготовка“, считано
от 1 декември 2012 г.
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2. Назначавам бригаден генерал Марин
Панайотов Начев на длъжността национален
военен представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване по
операциите на НАТО в Монс, Белгия, считано
от 1 декември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 26 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за
деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр.,
бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и
41 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Молба-декларацията се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца
лица в дирекция „Социално подпомагане“ по
постоянен адрес с изключение на случаите по
чл. 11, ал. 5.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „а ако е настъпило раждане преди
45-дневния период, доходите се декларират за
последните 12 календарни месеца, предхождащи
месеца, през който е родено детето“.
§ 3. В чл. 10а, ал. 2, т. 1 след думата „раждане“ се добавя „а ако е настъпило раждане
преди 45-дневния период – за последните 12
календарни месеца, предхождащи месеца, през
който е родено детето“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. копия от удостоверенията за раждане
на всички деца, родени от майката, или удостоверение от общинската администрация за
родените от майката деца;
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3. копие от разрешението за продължително
или постоянно пребиваване на гражданите на
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението
за продължително, постоянно и дългосрочно
пребиваване на чужденците;“.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) В случаите, когато майката е с чуждо
гражданство и с разрешено продължително,
дългосрочно или постоянно пребиваване в
страната и документите по ал. 2, т. 2 не могат да бъдат издадени от компетентния орган
в Република България, дирекция „Социално
подпомагане“ извършва проверка чрез консулството на съответната държава по постоянен
адрес на майката за:
1. установяване на родените от майката деца
въз основа на легализиран документ, еквивалентен на документа по ал. 2, т. 2;
2. установяване на ползване/неползване
право на помощ при раждане в съответната
държава за детето, за което се иска помощ по
чл. 6 ЗСПД.
(5) В случаите по ал. 4 молба-декларацията
се подава от майката в дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес, за който
представя документ, издаден от съответната
общинска администрация.
(6) Ако при проверката по ал. 4 се установи,
че правото на помощ при раждане е ползвано
в държавата по постоянен адрес на майката
за същото дете, за което се иска помощта по
чл. 6 ЗСПД, тя не се отпуска.“
§ 5. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 след думата „раждане“ се добавя
„(осиновяване)“, а думите „и/или от датата на
записване в редовна форма на обучение на
лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД“ се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Еднократната помощ по ал. 2 се отпуска на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД в
размера, определен по реда на чл. 8в, ал. 2
ЗСПД, независимо от броя на родените/осиновените/отглежданите в семейството деца до
едногодишна възраст.“
§ 6. В чл. 17, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 7,
ал. 10 ЗСПД“.
2. Създават се т. 13 и 14:
„13. удостоверение за наследници (само в
случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД);
14. удостоверение за семейно положение
(само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД).“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „деца“ се добавя „и/
или социална услуга – резидентен тип“ и се
поставя запетая.
2. Алинея 3 се отменя.
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§ 8. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „институции“ се добавя
„или в социални услуги – резидентен тип“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 2 след думата „общността“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на
социална услуга – резидентен тип, на пълна
държавна издръжка“.
§ 9. В чл. 22 се създава ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД месечните помощи за деца се предоставят в пари и/
или под формата на социални инвестиции на
преживелия родител (осиновител), независимо
от доходите на семейството, ако не е сключил
нов граждански брак.“
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава
заповед за изменение, прекратяване или отказ
на помощта само по отношение на детето/
децата, за което/които тя е поискана.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД месечната помощ се прекратява от месеца, следващ
месеца на навършване пълнолетие на детето.“
§ 11. В чл. 25, ал. 2 се създават т. 10 и 11:
„10. удостоверение за наследници (само в
случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД);
11. удостоверение за семейно положение
(само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД).“
§ 12. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „майката“ се добавя
съюзът „и“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД“.
§ 13. В чл. 31, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 след думите „ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“.
2. Създават се т. 7 – 9:
„7. копие от експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1
ЗСПД);
8. удостоверение за наследници (само в
случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);
9. удостоверение за семейно положение
(само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).“
§ 14. В чл. 34а, ал. 3 след думата „положение“ се добавя „съпруг/а и деца“, думите „с
вписани родените (осиновените) от майката
деца“ се заличават, а думите „териториалните
поделения на Главна дирекция „ГРАО“ се заменят с „общинската администрация“.
Допълнителна разпоредба
§ 15. Навсякъде в правилника думите „детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК)“ и
абревиатурата „ДЕЛК“ се заличават.
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Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 6, 9, § 10, т. 2, § 11 и § 12,
т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10853

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 26 НОЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за критериите за
устойчивост на биогоривата и течните горива
от биомаса
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните
горива от биомаса.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за критериите за устойчивост на биогоривата
и течните горива от биомаса
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се определят критериите
за устойчивост на биогоривата и течните горива
от биомаса, както и условията и редът:
1. за набиране и предоставяне на информация
от икономическите оператори, включително за
мерките, взети за защита на почвите, земите,
водите, въздуха и др.;
2. за извършване на одит за съответствие
на биогоривата и течните горива от биомаса
с критериите за устойчивост;
3. за издаване и отнемане на сертификатите
за съответствие на суровините, биогоривата
и течните горива от биомаса с критериите за
устойчивост, както и съдържанието на сертификатите.
Чл. 2. (1) Намалението на емисиите на
парникови газове от биогоривата и от течните
горива от биомаса се отчита само в случаите,
когато са спазени чл. 37 – 43 от Закона за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
и изискванията на наредбата.
(2) Eмисиите на парникови газове от целия
жизнен цикъл на биогоривата и на течните
горива от биомаса се изчисляват съгласно
методиката, одобрена по реда на чл. 44, ал. 3
ЗЕВИ, като за изчисляването на намалението
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на емисиите на парникови газове в резултат
на употребата на биогорива и на течни горива
от биомаса се използва:
1. приета стойност – в случаите, когато
в методиката е дадена приета стойност на
намалението на емисиите на парникови газове за съответния начин на производство на
биогорива и на течни горива от биомаса и за
които стойността на средногодишните емисии
от промяна в земеползването е равна или помалка от нула, или
2. действителната стойност, изчислена в
съответствие с методиката, или
3. комбинация от действителни стойности
и частични приети стойности съгласно методиката.
(3) При изчисляването на емисиите на
парникови газове от целия жизнен цикъл на
биогоривата и на течните горива от биомаса
може да се използват приети стойности, определени в методиката по ал. 2, само в случаите,
когато съответните суровини за производство
на биогорива и течни горива от биомаса:
а) са отгледани извън територията на Европейския съюз (ЕС);
б) са отгледани в райони на ЕС, включени в списък на районите на територията
на съответната държава – членка на ЕС,
които са класифицирани в ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални
единици (NUTS) или на определено подниво
NUTS съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003
на Европейския парламент и на Съвета от
26 май 2003 г. за установяване на обща
класификация на териториални единици
за статистически цели, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1059/2003“ (OB, L
154, 21.6.2003 г.), за които предвижданите
типични стойности на емисиите на парникови газове в резултат от отглеждането на
селскостопански култури са по-ниски или
равни на приетите стойности на емисиите,
определени в методиката по ал. 2;
в) са отпадъци или остатъци, различни от
остатъци от селското стопанство, от аквакултури
или от риболов.
(4) Когато при изчисление на емисиите от
отглеждане на суровини за производство на
биогорива и на течни горива от биомаса се
ползват приетите стойности по ал. 3, към тях се
прибавят нетните емисии, получени в резултат
от промени в земеползването.
(5) За всички случаи извън тези по ал. 3
се използват действителните стойности на
емисиите при отглеждане на суровините за
производство на биогорива и на течни горива
от биомаса, определени в методиката по ал. 2.
Раздел ІІ
Икономически оператори
Чл. 3. Икономически оператори по смисъла
на чл. 40, ал. 1 ЗЕВИ са следните лица:
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1. земеделски стопани, кооперации и организации на производители;
2. събирачи на отпадъци и остатъци;
3. изкупвачи на суровини за производството
на биогорива и течни горива от биомаса;
4. първични преработватели на суровини за
производството на биогорива и течни горива
от биомаса;
5. изкупвачи на първично преработени суровини за производството на биогорива и течни
горива от биомаса;
6. лица, които внасят или пускат на пазара
суровини за производство на биогорива и течни
горива от биомаса;
7. лицензирани складодържатели на чисти
биогорива и течни горива от биомаса и/или на
смеси на биогорива с течни горива от нефтен
произход;
8. разпространители на биогорива и течни
горива от биомаса;
9. крайни разпространители на биогорива
и течни горива от биомаса;
10. лица, които пускат на пазара биогорива
и течни горива от биомаса, чисти или в смеси,
за крайна употреба.
Чл. 4. (1) Биогоривата и течните горива от
биомаса се отчитат за изпълнение на целите по
чл. 12, ал. 1 и 4 ЗЕВИ, както и за изпълнение
на целта от 6 на сто крайно общо намаление
на емисиите на парникови газове на единица
енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия до 31 декември 2020 г.
спрямо основните стандарти за горивата през
2010 г. – само в случаите, когато икономическите оператори на тези биогорива и течни
горива от биомаса:
1. спазват критериите за устойчивост по
чл. 5 и 6;
2. използват система за масов баланс и
осигуряват проследимост на произведените
партиди суровини, биогорива и течни горива
от биомаса чрез издаване на декларации за
устойчивост;
3. притежават сертификат за съответствие,
издаден от сертифициращ орган, удостоверяващ,
че произведените от тях суровини, биогорива
и течни горива от биомаса отговарят на изискванията на наредбата.
(2) Икономическите оператори по чл. 3, т. 9
и 10 прилагат изискванията по ал. 1 доброволно.
Раздел ІІІ
Критерии за устойчивост на биогоривата и
течните горива от биомаса
Чл. 5. (1) Суровините, използвани за производството на биогорива и на течни горива
от биомаса, трябва да отговарят на следните
критерии за устойчивост:
1. не са отглеждани върху терени с голямо
значение за биоразнообразието, които през или
след януари 2008 г. са имали, независимо дали
продължават да имат, някой от следните статути:
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а) девствени гори или други залесени с
местни видове земи, при които липсва съществено нарушение на екологичните процеси,
определени с областните планове за развитие
на горските територии по чл. 9, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите;
б) райони, предназначени за целите на
защитата на природата, освен когато производството на суровини от такива райони не
противоречи на тези цели и това е установено
в акт на компетентния орган, представляващи:
аа) защитени територии;
бб) защитени зони от мрежата Натура 2000;
вв) райони със защитени редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове,
признати от международни споразумения или
включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или Международния
съюз за опазване на природата;
в) пасища с висока степен на биоразнообразие, които са богати на растителни и животински видове, не са ерозирани и независимо от
човешката намеса в тях са запазени естественият
състав на видовете и екологичните характеристики и процеси; определени са в съответствие
с установени от Европейската комисия (ЕК)
критерии и географски обхвати, освен когато
добивът на суровини от определените изкуствени
пасища е необходим за запазване на пасището;
2. не са отглеждани върху терени с високи
въглеродни запаси, освен когато суровината е
добита от терен, който по времето на добива
и през януари 2008 г. е имал статут на терен с
високи въглеродни запаси, които вече нямат
такъв статут, и които са:
а) мочурища – почви, покрити или наситени
с вода постоянно или през значителна част от
годината;
б) трайно залесени зони – терени с площ
над един хектар, с височина на дърветата над
5 метра и с покритие от короните над 30 на
сто, или с дървета, които могат да достигнат
тези прагове на място;
в) терени с площ над един хектар, с височина на дърветата над 5 метра и с покритие от
короните между 10 и 30 на сто или с дървета,
които могат да достигнат тези прагове на място,
освен ако при условията и по реда на наредбата
по чл. 13, ал. 7 ЗЕВИ се докаже изпълнението
на условията по чл. 37, ал. 1, т. 4 ЗЕВИ;
3. не са добити от суров материал, отглеждан
на земя, която е била торфище през януари
2008 г., освен ако бъдат представени доказателства, че култивирането и добиването на
суровината не налага дренаж на предварително
неотводнената почва;
4. водят като резултат при потреблението
на произведените от тях биогорива и течни
горива от биомаса до намаляване на емисиите
на парникови газове съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4
и ал. 2 и 3 ЗЕВИ;
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5. са отглеждани в съответствие с чл. 38
ЗЕВИ.
(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага в случаите,
когато по времето на добиване на суровината
съответният терен е имал същия статут както
през януари 2008 г.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 1 – 4 се прилагат към суровини с произход от ЕС и към
суровини с произход от трети страни.
(4) Изискването по ал. 1, т. 5 се прилага към
суровини, отглеждани на територията на ЕС.
Чл. 6. Отпадъците и остатъците, различни
от остатъците от горското и селското стопанство, рибарството и аквакултурите, които се
използват за производство на биогорива и
течни биогорива от биомаса, се отчитат за
целите по чл. 4, ал. 1 само при условие, че
отговарят на изискванията по чл. 37, ал. 1,
т. 4 и ал. 2 ЗЕВИ.
Раздел ІV
Доброволни схеми за сертифициране на производството на биогорива и на течни горива
от биомаса
Чл. 7. Критериите за устойчивост на биогоривата и на течните горива от биомаса се
считат за изпълнени, когато икономическите
оператори прилагат признати от ЕК доброволни
национални схеми за въвеждане на стандарти за производство на биогорива и на течни
горива от биомаса (схеми за сертифициране)
при условията и по реда на наредбата и на
чл. 39 ЗЕВИ.
Чл. 8. Националната схема за сертифициране
се разработва от икономическите оператори,
от сдружение на икономически оператори, от
други юридически лица или от административни
органи и отговаря на следните условия:
1. въвежда стандарти за производство на
биогорива и на течни горива от биомаса, които
съдържат точни данни за целите на чл. 37, ал. 1,
т. 4 и ал. 2 ЗЕВИ, или гарантира спазването на
критериите за устойчивост по чл. 5 и 6, както и
за мерки, взети за защита на почвите, земите,
водите, въздуха, биоразнообразието и др.;
2. изисква прилагането на система за масов
баланс;
3. установява правила за проследимост на
всяка партида суровини, биогорива и течни
горива от биомаса на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, включително
по време на транспорт;
4. прилага методиката по чл. 2, ал. 2;
5. съдържа разработени процедури по извършване на сертификационен одит и издаване
на сертификати за съответствие на икономическите оператори;
6. съдържа разработени мерки за осъществяване на контрол върху дейността на икономическите оператори и методи за вземане на
проби от готовия продукт;
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7. осигурява надеждност, прозрачност, безпристрастност и независимо одитиране на
икономическите оператори от сертифициращия
орган;
8. съдържа подробна информация за предприетите мерки за опазване на земите, почвите, водата и въздуха, за възстановяване на
деградиралата земя и за избягване на излишно
потребление на вода в зони с недостатъчни
количества вода;
9. поддържа електронно публичнодостъпна
база данни със следната информация:
а) наименование на икономическия оператор;
б) сертифициран произвеждан продукт;
в) дата на извършване на сертификационния одит;
г) номер, дата и срок на валидност на издадения сертификат за съответствие;
д) наименование на сертифициращия орган.
Чл. 9. (1) Разработената доброволна национална схема се подава до министъра на околната среда и водите с искане за извършване
на оценка за съответствие с изискванията по
чл. 8 и за признаване.
(2) Министърът на околната среда и водите
разглежда искането за оценка и признаване
на доброволната национална схема в срок
15 работни дни от получаването му и при установяване на съответствие с изискванията по
чл. 8 го изпраща до ЕК.
(3) В случаите, когато при разглеждане на
искането за оценка и признаване бъде установено несъответствие на доброволната национална
схема с изискванията по чл. 8, министърът на
околната среда и водите изпраща мотивиран
отказ до лицето, подало искането.
(4) Националната доброволна схема се
счита за призната и може да бъде прилагана
от икономическите оператори след приемане
на решение от ЕК.
Чл. 10. (1) Икономическите оператори
могат да прилагат критерии за устойчивост
на биогоривата и течните горива от биомаса,
установени с двустранни или многостранни
споразумения между ЕС и трети страни,
както и доброволни международни схеми за
сертифициране след признаването им от ЕК
съгласно чл. 39 ЗЕВИ.
(2) Прилагането от икономическите оператори на признати доброволни международни схеми
за сертифициране или критерии за устойчивост,
установени с двустранни или многостранни
споразумения между ЕС и трети държави, се
счита за изпълнение на критериите за устойчивост по чл. 5 и 6.
(3) Нетипични доброволни схеми, изградени
под формата на карти с обозначени райони
като съответстващи или несъответстващи на
критериите за устойчивост по чл. 5 и 6 или въз
основа на регионални стойности за емисиите на
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парникови газове при селскостопански дейности
за добива на определен вид суровина, могат да
бъдат прилагани след признаването им от ЕК.
Раздел V
Система за масов баланс
Чл. 11. Икономическите оператори поддържат система за масов баланс по чл. 42 ЗЕВИ
и осигуряват проследимост на всяка партида
суровини, биогорива и течни горива от биомаса
на всички етапи на производство, преработка,
транспорт и разпространение, като издават
декларация за устойчивост, независимо дали
биогоривата и течните горива от биомаса са с
произход от ЕС, или от внос от трети страни.
Чл. 12. (1) Системата за масов баланс по
чл. 11 удостоверява, че:
1. при смесването на партиди от биомаса
или биогорива с различни характеристики за
устойчивост сборът от всички партиди, напуснали сместа, има същите характеристики за
устойчивост, каквито има сборът на всички
партиди, добавени в сместа;
2. в случаите на смесването на партиди от
биомаса или биогорива с други партиди, които
не отговарят на изискванията на наредбата:
a) количеството и характеристиките на устойчивост на добавената към сместа партида,
отговаряща на изискванията на наредбата, е
предварително оценено, и
б) партидата, напуснала сместа, е в количество, по-малко от определеното по буква „а“.
(2) В случаите на смесване на различни
количества и партиди биомаса, предназначени за производство на биогорива, с различни
емисии на парникови газове емисиите от общата получена смес биомаса се отчитат само
когато всички добавени в сместа количества
преди смесването са показали стойност на
емисиите на парникови газове, по-малка или
равна на фиксираната за съответната фаза на
производствения процес.
Чл. 13. (1) Икономическите оператори по
чл. 3, т. 1 и 2 издават декларация за устойчивост по приложение № 1, в която декларират,
че суровините, отпадъците и остатъците, с
изключение на отпадъците и остатъците по
чл. 6, използвани за производството на партидите биогорива и течни горива от биомаса, са
добити при спазване на критериите за устойчивост по чл. 5 и 6.
(2) В декларацията по ал. 1 икономическите
оператори вписват още:
1. информация за идентифициране на съответната земеделска площ;
2. вид на биомасата/отпадъците, остатъците
и количеството в тонове;
3. вид на използвания транспорт и разстояние
до мястото на доставка;
4. действителна или приета стойност съгласно методиката по чл. 2, ал. 2 на изчислените
емисии на парникови газове в грама екви
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валент на СО2 на 1 мегаджаул (g CO2eq/MJ),
отделяни при добива и доставката на суровини
за производство на биогорива и на течни горива от биомаса;
5. данни за икономическия оператор – име,
ЕГН или личен номер на гражданин на държава – членка на ЕС, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и Конфедерация
Швейцария и постоянен адрес – за физическите лица; наименование, седалище, адрес
на управление и единен идентификационен
код (ЕИК) – за търговците и за другите юридически лица;
6. номер на сертификата за съответствие и
наименование на издаващия го орган;
7. име и адрес на получателя на партидата.
Чл. 14. Икономическите оператори по чл. 3,
т. 3 – 8 издават декларация за устойчивост
по приложение № 2 за партидите биогорива
и течни горива от биомаса, в която вписват
информация относно:
1. вида и количеството на съответната партида и идентификационен номер, ако има такъв;
2. действителната или приетата стойност
съгласно методиката по чл. 2, ал. 2 на изчислените емисии парникови газове на всяка
смесена/произведена партида в грама еквивалент на СО2 на 1 мегаджаул (g CO2eq/MJ)
и съответната стойност за изкопаеми горива,
отделяни при производството и доставката на
чистите биогорива и течните горива от биомаса,
или на смеси на биогорива с течни горива от
нефтен произход;
3. вида и долната топлина на изгаряне на
използваното гориво при транспорта;
4. разстоянието от мястото на товарене на
партидата до мястото на доставката є;
5. данните за икономическия оператор – име,
ЕГН или личен номер на гражданин на държава – членка на ЕС, или на държава – страна
по Споразумението за ЕИП, и Конфедерация
Швейцария, и постоянен адрес – за физическите лица; наименование, седалище, адрес на
управление и ЕИК – за търговците и за другите
юридически лица;
6. номер на сертификата за съответствие и
наименование на издаващия го орган;
7. име и адрес на получателя на партидата.
Чл. 15. (1) Декларациите за устойчивост по
чл. 13 и 14 се издават за всяка отделна партида
суровини, отпадъци и остатъци, биогорива и
течни горива от биомаса и задължително я
придружават на всички етапи от производството и разпространението на партидата,
включително по време на транспорт.
(2) Икономическите оператори са длъжни
да водят дневници с изходяща и входяща информация относно издадените и получените
декларации, характеристиките за устойчивост
и обемите на партидите суровини, отпадъци
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и остатъци, използвани за производството на
биогорива, и на произведените партиди биогорива и течни горива от биомаса.
Раздел VI
Сертифициращи органи
Чл. 16. (1) Сертифициращите органи осъществяват дейност по наредбата след получаване на сертификат за акредитация от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ (ИА „БСА“) в съответствие с
изискванията на БДС EN 45011:1999, БДС EN
ISO 19011:2004 и БДС ISO 14065:2011. Сертификатът за акредитация на сертифициращите
органи се одобрява и издава от ИА „БСА“ при
условията и по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
(2) За сертифициращи органи се акредитират
лица, регистрирани по Търговския закон, които
отговарят на изискванията на наредбата.
(3) Сертифициращ орган, акредитиран в съответствие с международно признати стандарти
за извършване на сертификация на продукти и
за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда от
международно признат орган по акредитация,
може да извършва сертифицираща дейност в
Република България.
Чл. 17. В допълнение към изискванията
по чл. 16 сертифициращият орган трябва да
притежава:
1. организационна структура и процедури,
които да гарантират неговата независимост и
безпристрастност;
2. вътрешна система за управление на качеството, която осигурява последователно и
точно прилагане на съответните верификационни процедури;
3. процедури, осигуряващи конфиденциалност на информацията, получена във връзка
със сертификационния процес.
Чл. 18. Сертифициращият орган е длъжен:
1. да извърши сертификационен одит и да
състави доклад за извършения одит, на основание на който да издаде сертификат за съответствие на икономическия оператор;
2. да извършва контролен одит и непланирани проверки поне веднъж годишно за спазване
условията на издадения сертификат;
3. да отнеме издадения сертификат за съответствие на икономическия оператор при
установяване на несъответствия или нарушения
на изискванията на наредбата;
4. да води и да актуализира регистър на
всички икономически оператори, на които е
издал или отнел сертификат за съответствие;
5. да съхранява резултатите от сертификационните и контролните одити, както и копия на
всички издадени сертификати за съответствие
за период пет години.
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Раздел VII
Сертификационен одит
Чл. 19. (1) Икономическите оператори осъществяват дейност по наредбата след извършване на сертификационен одит от сертифициращ
орган, отговарящ на изискванията по раздел VІ,
и получен сертификат за съответствие.
(2) Сертификационният одит и издаването
на сертификати за съответствие се извършват въз основа на писмен договор между
икономическите оператори и сертифици
ращия орган.
Чл. 20. (1) Сертификационният одит на
икономическите оператори за съответствие
на произведените партиди биогорива и течни
горива от биомаса с изискванията на наредбата
включва:
1. преглед на документацията;
2. проверка на място и вземане на проби;
3. изготвяне на доклад от одита.
(2) Сертификационен одит на икономическите оператори по чл. 4, т. 1 и 2 се извършва
само върху документацията, представена като
доказателство за изпълнението на изискванията
на чл. 5 и 6.
Чл. 21. (1) При извършване на сертификационния одит сертифициращият орган проверява дали при производството/вноса/износа,
съхранението, разпространението и пускането
на пазара на суровини и на биогорива и течни
горива от биомаса икономическият оператор:
1. доставя или получава суровини, които са
произведени в изпълнение на:
а) критериите за устойчивост по чл. 5 и 6,
и/или
б) изискванията на призната доброволна
национална или международна схема за сертифициране, или
в) критериите за устойчивост, установени
с двустранни или многостранни споразумения
между ЕС и трети страни;
2. прилага система за масов баланс и осигурява проследимост на партидите чрез издаване
на декларации за устойчивост;
3. води изходящи и входящи дневници,
съдържащи информацията от издадените и
получените декларации за устойчивост за всяка
произведена партида;
4. води редовен архив и дали е осигурил
условия за съхраняване на дневниците и
копията на получените и издадените декларации за устойчивост в продължение на
пет години.
(2) При сертификационния одит сертифициращият орган се ръководи от следните принципи:
1. постигане висока степен на достоверност
по отношение на осъществяваната от икономическия оператор дейност;
2. извършване оценка на риска на базата
на представената от икономическия оператор
информация;
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3. съставяне на одитен план, съответстващ
на степента на риска и на обхвата и сложността на осъществяваната от икономическия
оператор дейност;
4. изпълнение на одитния план чрез събиране на данни в съответствие с определените методи за съставяне на извадки, както
и всякакви други приложими доказателства;
5. изготвяне на окончателно безпристрастно
и обективно заключение от извършения одит.
Чл. 22. (1) Сертификационният одит може
да бъде извършен върху група икономически
оператори, които са се обединили за съвместно
изпълнение на изискванията на наредбата.
(2) За целите по ал. 1 икономическите оператори трябва да отговарят на изискванията по
чл. 4, както и:
1. да бъдат регистрирани като сдружение
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
2. да водят регистър с вписани данни на
всички членове;
3. да упражняват дейността си по наредбата
в един и същ регион на страната, в близко
разположени региони или региони със сходни
агроекологични характеристики;
4. да произвеждат или да получават произведени суровини за биогорива и за течни горива
от биомаса при сходни климатични условия;
5. да прилагат сходни системи за производство на суровини и на биогорива и на течни
горива от биомаса;
6. да прилагат вътрешни системи за управление на качеството и провеждане на одит.
(3) Договорът по чл. 19, ал. 2 се сключва
между сертифициращия орган и председателя
на управителния съвет на сдружението на икономическите оператори.
(4) Сертифициращият одит върху група
икономически оператори се извършва поне
веднъж годишно съгласно чл. 20, ал. 1.
Чл. 23. Сертифициращият орган извършва
планирани проверки за спазване изискванията на
чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 от икономическите
оператори или сдружението на икономически
оператори поне веднъж през годината след
издаване на сертификата за съответствие.
Чл. 24. Икономическите оператори осигуряват условия и съдействат на сертификационния
орган за провеждане на сертификационния одит,
включително за предоставяне на необходимата
документация и достъп до съответните обекти.
Раздел VIII
Издаване и отнемане на сертификат за съответствие
Чл. 25. (1) След приключване на сертификационния одит по чл. 19 сертифициращият
орган изготвя доклад и издава сертификат за
съответствие на икономическия оператор – в
случаите, когато е установено спазване на изискванията на чл. 21, ал. 1.
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(2) Сертификатът за съответствие се издава
по образец съгласно приложение № 3 и е валиден в продължение на 12 месеца от датата
на издаването му.
(3) Нов сертификат за съответствие за следващата година може да бъде издаден на икономическия оператор еднократно без извършване
на сертификационен одит – в случаите, когато
при планираните проверки през изминалата
година сертифициращият орган не е установил
нарушения на изискванията по чл. 21, ал. 1.
Чл. 26. (1) След приключване на сертификационния одит по чл. 22 сертифициращият орган
изготвя доклад и издава сертификат за съответствие на сдружението оператори – в случаите,
когато е установено, че при производството,
транспорта, съхранението и пускането на пазара
на суровини и на биогорива и течни горива от
биомаса са спазили условията на чл. 22, ал. 2.
(2) Копие от сертификата за съответствие
се предоставя от сертифициращия орган на
всеки икономически оператор в сдружението.
(3) Декларациите за устойчивост на суровините и отпадъците и остатъците по приложение № 1 и на биогоривата и течните горива
от биомаса по приложение № 2 се издават от
името на сдружението.
Чл. 27. Сертификати за съответствие на суровини и на биогорива и течни горива от биомаса,
произведени в друга държава – членка на ЕС,
в друга държава – страна по Споразумението
за ЕИП, и в Конфедерация Швейцария или от
внос от трети страни, се признават за валидни,
когато доказват изпълнение на изискванията
по чл. 4 и когато са издадени от международно
признат и акредитиран сертифициращ орган.
Чл. 28. Сертифициращият орган отнема
издадения сертификат за съответствие в случаите, когато:
1. при планираните проверки е констатирал
нарушения на чл. 21, ал. 1 от икономическите
оператори;
2. е установил, че декларациите за устойчивост по чл. 13 и 14 съдържат невярна или
неточна информация.
Раздел IX
Предоставяне на данни и информация
Чл. 29. (1) В срок до 31 март икономическите
оператори предоставят на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ):
а) информацията, определена в Решение на
Комисията от 12 януари 2011 г. относно някои
видове информация за биогоривата и другите
течни горива от биомаса, която трябва да бъде
предоставяна на държавите членки от съответните стопански оператори (Решение № 2011/13/
ЕС, ОВ, L 09 от 13.01.2011);
б) копие на сертификата за съответствие;
в) копия на издадените декларации за устойчивост по чл. 13 и 14.
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(2) В срок до 31 март сертифициращите
органи са длъжни да предоставят на МОСВ:
а) копие от сертификата си за акредитация,
издаден от ИА „БСА“ или от друг международно признат орган по акредитация;
б) копия на издадените сертификати за съответствие на икономическите оператори или
на група икономически оператори;
в) копия от докладите от извършените сертификационни одити.
(3) Копие на сертификата по ал. 2, буква „а“
се предоставя от сертифициращите органи и на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
(4) Сертифициращите органи са длъжни да
информират МОСВ за всеки случай, в който
отнемат сертификат за съответствие на икономически оператор или на група икономически
оператори.
(5) Информацията и документите по ал. 1 – 3
се предоставят задължително на български език.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Биогорива“ са биогорива по смисъла на
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕВИ.
2. „Биомаса“ е биомаса по смисъла на § 1,
т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗЕВИ.
3. „Действителна стойност“ е намалението
на емисиите на парникови газове на някои
или на всички етапи на конкретен процес на
производство на биогорива, изчислено по методиката по чл. 2, ал. 2.
4. „Емисии на парникови газове от целия
жизнен цикъл“ са всички нетни емисии на
въглероден двуоксид (CO2), метан (CH4) и
диазотен оксид (N2O), които могат да бъдат
причислени към това гориво (включително
всички негови примеси) или произведената
енергия. Това включва всички съответни етапи
от извличането или култивирането, включително
промени на земеползването, транспорт и разпространение, преработка и горене, независимо
на кой стадий се отделят емисиите.
5. „Емисии на парникови газове на единица
енергия“ са общият обем еквивалентни на CO2
емисии на парникови газове, свързани с дадено
гориво или произведената енергия, разделен на
общото енергийно съдържание на горивото или
произведената енергия, изразено под формата
на неговата долна топлина на изгаряне.
6. „Земеделски стопанин“ е всяко лице, което отглежда земеделски култури с цел тяхното
последващо използване за производството на
биогорива и течни горива от биомаса.
7. „Изкупвач на суровини за производството
на биогорива и течни горива от биомаса“ е
всяко лице, което изкупува за своя сметка от
земеделски производители суровини, предназначени за производство на първично преработена биомаса или биогорива и течни горива
от биомаса.
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8. „Изкупвач на първично преработени суровини за производството на биогорива и течни
горива от биомаса“ е всяко лице, което изкупува
за своя сметка от първични преработватели
или извършва внос или вътрешнообщностно
придобиване на първично преработена биомаса,
предназначена за производство на биогорива.
9. „Лица, които внасят или пускат на пазара
суровини за производство на биогорива и течни
горива от биомаса“ са лица по смисъла на § 1,
т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона
за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
10. „Лицензиран складодържател на чисти
биогорива и течни горива от биомаса и/или
на смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход“ е лице по смисъла на чл. 4, т. 2
от Закона за акцизите и данъчните складове,
което притежава лиценз за управление на данъчен склад.
11. „Краен разпространител на биогорива и
течни горива от биомаса“ е разпространител
по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните
разпоредби на ЗЧАВ.
12. „Намаление на емисии на парникови
газове“ е процентното намаление на емисии на
парникови газове, реализирано чрез употребата
на биогорива и течни горива от биомаса вместо
горива от нефтен произход.
13. „Приета стойност“ е стойност, получена от типична стойност чрез прилагане
на предварително определени коефициенти,
и която, при нормативно определени изисквания, може да бъде използвана вместо
действителна стойност.
14. „Производство“ е съвкупност от работни
операции: по отглеждането на биомасата, в
частност растенията, при нейната първична
обработка до приготвянето на течна или газообразна биомаса; по превръщането на течната
и газообразната биомаса в годно за ползване
биогориво и неговите производни в съответствие със стандартите и спецификациите.
15. „Производител на чисти биогорива“ е
всяко лице, което използва биомаса или първично преработена биомаса за производство
на чисти биогорива.
16. „Производител на смеси на биогорива с
течни горива от нефтен произход“ е всяко лице,
което произвежда смес на биогорива с течни
горива от нефтен произход и/или използва
биомаса или първично преработена биомаса за
производство на смеси на биогорива с течни
горива от нефтен произход.
17. „Първичен преработвател на биомаса“
е всяко лице, което използва биомаса с цел
производство на течна или газообразна биомаса
за производство на биогорива.
18. „Разпространител на биогорива и течни
горива от биомаса“ е лице, осъществяващо
придвижването на биогорива и течни горива от
биомаса по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител,
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включително транспортиране, предоставяне на
складови услуги и съхранение на биогоривата и
течните горива от биомаса в местата по чл. 3,
ал. 1, т. 5 ЗЕВИ.
19. „Събирач на отпадъци и остатъци“ е всяко
лице, което събира и/или съхранява биомаса,
с изключение на отпадъците и остатъците от
горското и селското стопанство, рибарството
и аквакултурите, с цел транспортиране и доставяне за производство на биогориво.
20. „Течни горива от биомаса“ са течни
горива от биомаса по смисъла на § 1, т. 25 от
допълнителните разпоредби на ЗЕВИ.
21. „Типична стойност“ е прогноза за представителното намаление на емисиите на парникови
газове за конкретен начин на производство на
биогорива.
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение и
впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/
ЕО и 2003/30/ЕО (OB, L 140, 5.6.2009) и
на Директива 2009/30/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за изменение на Директива 98/70/ЕО по
отношение на спецификацията на бензина,
дизеловото гориво и газьола и за въвеждане
на механизъм за наблюдение и намаляване
нивата на емисиите на парникови газове и
за изменение на Директива 1999/32/ЕО на
Съвета по отношение спецификацията на
горивото, използвано от плавателните съдове
по вътрешните водни пътища, и за отмяна на
Директива 93/12/ЕИО (ОВ, L 140, 5.06.2009).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Списъкът на районите на територията
на Република България, които са класифицирани на ниво 2 от NUTS или на определено
подниво NUTS в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1059/2003, за които предвижданите
типични стойности на емисии на парникови
газове в резултат на отглеждането на селскостопански суровини са по-ниски или равни на
емисиите, определени в методиката по чл. 2,
ал. 2, се предоставя на Европейската комисия
от Министерството на околната среда и водите
съвместно с Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
(2) Списъкът по ал. 1 се придружава от
данните, използвани при неговото съставяне,
както и описание на използвания метод, отчитащ
почвените характеристики, климата и очак
ваните добиви на селскостопански суровини.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 44,
ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми
източници.
§ 5. Наредбата влиза в сила 30 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1
Образец на Декларация за устойчивост на суровините и на отпадъците и остатъците, използвани
за производството на биогорива и течни горива от биомаса
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Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1
Образец на Декларация за устойчивост на партидите биогорива и течни горива от биомаса
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Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2
Образец на сертификат за съответствие
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 26 НОЕМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 99 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3, т. 5 думата „пързалки“ се заменя с „прашки“.
§ 2. В чл. 59 ал. 1 се изменя така:
„(1) Граничните стойности на миграция на
химични вещества от играчките или от техните
компоненти не трябва да надвишават стойностите съгласно приложение № 8.“
§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и на Директива 2012/7/ЕС
на Комисията от 2 март 2012 г. за изменение
с цел адаптирането є към техническия прогрес
на част III от Приложение II към Директива
2009/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските играчки (OB, L 64, 3.3.2012 г., стр. 7 – 8)“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 и
чл. 58, ал. 1, т. 1 и ал. 2 в т. 7 думите „Върху
играчките, поставени в храни или смесени
с храни“ се заменят с „Върху опаковката на
храни, в които е поставена играчка“.
§ 5. В приложение № 8 към чл. 59, ал. 1 на
ред „кадмий“ числото „1,9“ се заменя с „1,3“,
числото „0,5“ се заменя с „0,3“ и числото „23“
се заменя със „17“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3 и 5, които влизат в сила от
20 юли 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10893
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОГОДБА
между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна
за сътрудничество в областта на защитата на
авторското право и сродните права
(Утвърдена с Решение № 863 от 19 октомври
2012 г. на Министерския съвет. В сила от 31
октомври 2012 г.)
Правителството на Република България и
Кабинетът на министрите на Украйна, наричани
по-долу „Страните“,
стремейки се към по-нататъшно разширяване
на сътрудничеството в областта на обмена на
културни ценности чрез използване на произведенията на науката, литературата и изкуството,
отчитайки ролята на авторското право и
сродните права за формирането на националния културен потенциал, за международния
културен обмен, а също така и за развитието
на равноправни междудържавни търговскоикономически и научно-технически отношения,
съзнавайки необходимостта от създаването с
тази цел на благоприятни взаимни условия за
защита на правата на субектите на авторското
право и сродните права,
потвърждавайки значимостта на задълженията, произтичащи от:
– Бернската конвенция за защита на литературните и художествените произведения
(Пражки акт от 24 юли 1971 г., изменен на 2
октомври 1979 г.),
– Световната конвенция за авторско право,
подписана на 6 септември 1952 г.,
– Международната конвенция за закрила
правата на изпълнителите, на продуцентите
на звукозаписи и излъчващите организации,
подписана на 6 октомври 1961 г.,

С Т Р. 1 8

ДЪРЖАВЕН

– Договора на Световната организация за
интелектуална собственост за авторските права,
подписан на 20 декември 1996 г.,
– Договора на Световната организация за
интелектуална собственост относно изпълненията
и звукозаписите, подписан на 20 декември 1996 г.,
ръководейки се от желанието да развиват
взаимоотношения в сферата на авторското
право и сродните права,
се договориха за следното:
Член 1
Всяка от Страните признава авторските права
на авторите или други субекти на авторското
право и сродните права, на изпълнителите, на
продуцентите на звукозаписи, на излъчващите
организации и техните правоприемници независимо от мястото на първата публикация,
изпълнение или осъществяване на първия запис
на произведението, на изпълнението и на звукозаписите и осигурява защита на тези права
на същите основания, които са предвидени в
националното законодателство на държавите
на Страните за нейните собствени физически
и юридически лица, и използвайки същите
средства за правова защита и в същия обем, а
също така осъществявайки действия, свързани с
осигуряване на права на субектите на авторското
право и сродните права.
Член 2
Страните осъществяват и развиват сътрудничество в областта на защитата и използването на
правата върху произведенията на науката, литературата и изкуството на взаимоизгодна основа
и равенство в съответствие с тази Спогодба, с
други международни договори, по които те се
явяват страни или имат намерение да бъдат.
Член 3
Страните поощряват използването на своя
територия на произведенията на науката, литературата и изкуството на другата Страна,
създавайки благоприятни условия за осигуряване
защитата на правата на субектите на авторското
право и сродните права.
Член 4
Сътрудничеството между Страните ще бъде
насочено към:
– 	урегулиране на въпроси, свързани със
защитата и използването на правата на
обектите на авторското право и сродните
права;
– 	хармонизация на националното законодателство в областта на защитата на
авторското право и сродните права;
– 	обмен на информация, нормативни и
други документи, а също така и на работен опит и специалисти в областта на
защитата на авторското право и сродните
права.
Член 5
Всяка Страна създава на физическите и
юридическите лица на държавата на другата
Страна по отношение на признаването и защитата на авторското право и сродните права

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

такива благоприятни условия, каквито са є
предоставени на нея самата от която и да е
трета страна, в съответствие с двустранните
споразумения.
Член 6
Всички плащания и разчети, произтичащи от приложението на тази Спогодба, се
осъществяват в съответствие с националното
законодателство на държавата на всяка една от
Страните, а по желание на съответния субект
на авторското право и (или) сродните права
плащанията и разчетите могат да се осъществяват в националната валута на държавата на
Страната, извършваща плащането.
Член 7
Страните взаимно си предоставят информация за закони и други нормативни актове на
своите държави, които регулират отношенията в
областта на авторското право и сродните права.
Член 8
Възникването, използването и прекратяването на авторското право и (или) сродните права
се определят в съответствие с националното
законодателство на държавата на Страната, на
чиято територия те се използват или са нарушени.
Член 9
Всички документи, които Страните си разменят в хода на изпълнението на тази Спогодба,
се предоставят на официалния език на Страната,
която изпраща документа.
Член 10
Изпълнението на задълженията, произтичащи от тази Спогодба, се осъществява от:
от българска страна – Министерството на
културата на Република България;
от украинска страна – Министерството на
образованието и науката на Украйна.
Редът и условията за сътрудничество между
институциите, отговорни за изпълнението на
тази Спогодба, се определят със специални
споразумения между тях.
Член 11
Всички разногласия, възникнали при тълкуването или прилагането на тази Спогодба, ще
се разрешават от Страните чрез консултации
и преговори.
Член 12
Тази Спогодба не изключва участието на
Страните в двустранни и многостранни отношения с други страни в областта на защитата
на авторското право и сродните права.
Член 13
В тази Спогодба след съгласуване между
Страните могат да бъдат внасяни изменения и
допълнения, които ще се оформят като отделни протоколи и ще представляват неразделна
част от нея.
Член 14
Тази Спогодба влиза в сила от датата на
получаване на втората от нотите, с които
Страните се уведомяват взаимно по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на
националното им законодателство.
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Тази Спогодба се сключва за срок от пет
години.
Действието на тази Спогодба автоматически
се продължава за следващи петгодишни перио
ди, ако една от Страните не по-малко от шест
месеца преди изтичането на поредния период
на действие не уведоми в писмена форма другата Страна за своето намерение да прекрати
действието на Спогодбата.
Подписана в Киев на 30 януари 2003 г. в
два идентични екземпляра, всеки от които на
български и украински език.
За правителството на
Република България:
Божидар Абрашев,
министър
на културата
10802

За Кабинета на министрите на Украйна:
Васил Кремен,
министър на
образованието и
науката

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда
за възпроизвеждане на културни ценности в
копия, реплики и предмети с търговско предназначение (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 58 от 2010 г. и бр. 13 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на разрешение по ал. 1 се
подава заявление писмено или по електронен
път. В случаите, когато заявлението се подава
по електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронния
подпис, а документите се прилагат във вид
на сканирани копия, подписани с електронен
подпис. Заявлението се подава до министъра
на културата по образец съгласно приложение
№ 1 и съдържа:
1. трите имена/наименованието на заявителя,
постоянен адрес – за физическите лица, единен
идентификационен код, седалище и адрес – за
юридически лица:
2. данните за музея или за организацията,
където ще се изработва копието/репликата –
наименование, единен идентификационен код,
седалище и адрес;
3. наименованието на културната ценност;
4. съответните номера на:
а) удостоверението за идентификация на
движимата културна ценност или експертна
оценка за движими паметници на културата,
регистрирани преди 10.04.2010 г.;
б) паспорта по чл. 103 ЗКН – за движими
културни ценности национално богатство;
в) удостоверението за деклариран обект или
със статут на недвижима културна ценност, издадено от Националния институт за недвижимо
културно наследство;
г) удостоверението за вписване в публичния
регистър по чл. 165, ал. 1 ЗКН на лицето, което
ще изработва копието/репликата или под чието
ръководство ще бъде изработвана;
5. целите и мотивите за изработване на
копието или репликата;
6. броя на копията или репликите;
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7. името/наименованието, единен идентификационен код – за юридическите лица, и
адрес за кореспонденция на проектанта и/или
изпълнителя и на лицата, които представляват
проектанта и/или изпълнителя.“
2. В ал. 3 точки 2 и 4 се отменят.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 пред „идентификационен“ се добавя
„единен“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ................................................................................,
(име/наименование на заявителя, постоянен адрес – за
физическите лица, единен идентификационен код,
седалище и адрес – за юридически лица)
представляван от ....................................................
..................................................................................
(трите имена и длъжност на лицето, което представлява заявителя)
Моля да ми бъде издадено разрешение за
изработване на ........ бр. копия/реплики на
..................................................................................
(наименованието на културната ценност)
Мотиви и цели за изработване на копието/
репликата:
..................................................................................
Копието/репликата ще бъдат изработени от:
..................................................................................
(име/наименование, адрес за кореспонденция, единен
идентификационен код, лица, които представляват
проектанта и/или изпълнителя)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Историческа справка за културната ценност.
2. Заверени копия на документи за проектанта и/или изпълнителя, както следва: документи,
доказващи правото за извършване на определена
дейност, когато такива се изискват съгласно закон
или друг нормативен акт.
3. Писмено съгласие на собственика, съответно
на директора на музея.
4. Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство при възпроизвеждане на
недвижима културна ценност в копие или реплика.
5. Специализирано заснемане на недвижимата
културна ценност, подробна фотодокументация и
проект за изработване на нейно копие или реплика.
6. Описание на технологичния процес на изработването и техника на изпълнението.
Дата: ...................
Подпис: .......................
печат“

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в ,,Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
10825
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България, Департамента на националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на Чешката
република, Министерството на отбраната
на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството на
отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбраната на Република Литва, министъра
на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Р у мънското
министерство на националната отбрана, Министерството на отбраната на Словашката
република, Министерството на отбраната
на Република Словения, Министерството на
националната отбрана на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените
американски щати и Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа относно финансирането
на проектирането и изграждането на нови
съоръжения за Международното училище във
Върховното главнокомандване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
(Одобрен с Решение № 711 от 30 август 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 9 октомври 2012 г.)
Преамбюл
Министерството на отбраната на Република България, Департаментът на националната
отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република,
Министерството на отбраната на Кралство
Дани я, Министерството на отбраната на
Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република
Германия, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република
Литва, министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, Министерството на отбраната
на Кралство Норвегия, министърът на националната отбрана на Република Полша,
Румънското министерство на националната
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отбрана, Министерството на отбраната на
Слова ш ката реп убл и ка, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Република Словения, Министерството на националната отбрана на
Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департаментът
по отбраната на Съединените американски
щати и Върховното главнокомандване на
Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа относно финансирането на проектирането и изграждането на нови съоръжения
за Международното училище във Върховното
главнокомандване на Обединените въоръжени
сили на НАТО в Европа (SHAPE), наричани
по-нататък колективно „участници“,
като взеха предвид чл. 20 от Споразумението между Върховното главнокомандване
на Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа и Кралство Белгия относно специалните условия за създаване и функциониране
на територията на Кралство Белгия на Върховното главнокомандване от 12 май 1967 г.,
като взеха предвид Споразумението между
Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и
Белгия относно създаване и функциониране
на Международно училище към Върховното
главнокомандване от 19 март 1968 г.,
като отбелязват, че Международното училище на SHAPE (SIS) е неразделна част от
SHAPE и включва Училищното настоятелство, звено „Общо обслужване“ и филиалните
учебни звена,
водени от желанието да улеснят образователните услуги в SHAPE, отговарящи на
националните и международните изисквания,
като отбелязват визията на Върховния
главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SACEUR) от
14 март 2009 г. за създаването на модерно
Международно училище на SHAPE с нова
база и гъвкава и ефективна администрация
и с подходящо бюджетно обезпечение,
като отбелязват, че за изграждането на нова
база за Международното училище на SHAPE е
необходима значителната подкрепа и участие
на отделните държави във финансирането и
функционирането на новото SIS,
като отбелязват, че в духа на МС-512, както
беше подчертано на Северноатлантическия
съвет от 4 ноември 2004 г. (РО(2004)0127,
22 ноември 2004 г.), съществува ясна връзка
между наличието на подходящо обучение и
изпълнението на минималните военни изисквания на НАТО,
като отбелязват, че Съединените щати са
предложили да действат като Изпълнителен
агент на проект за изграждане на нова база
за SIS и установяване на необходимата рамка
за нейното функциониране,
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като отбелязват, че ще се проведат отделни
преговори за сключване на Меморандум за
разбирателство (МР) относно създаване на
обща политика за организацията, администрирането и финансирането на SIS, който ще
замени действащия МР относно поделянето
на разходите от 13 юли 1976 г.,
постигнаха следното споразумение:
Член 1 – Цел и обхват
Целта на настоящия МР е да предвиди
разпоредби за финансирането на проектирането и изграждането на нови съоръжения на
SIS. По настоящия проект не се предвижда
замяна или обновление на детската градина,
но тя ще остане част от SIS.
Член 2 – Изпълнителен агент
2.1. Участниците се договарят, че Съединените американски щати (САЩ) ще действат от името и за сметка на SHAPE като
Изпълнителен агент по проекта, предмет на
настоящия МР. В качеството на Изпълнителен агент Съединените американски щати ще
назначат Ръководител на проекта на пълно
работно време. Ръководителят на проекта ще
има правомощия да осъществява от името на
SHAPE и за сметка на участниците в настоящия МР връзка и координация с властите
на приемащата страна по всички аспекти на
проекта.
2.2. SHAPE, като действа чрез Споразумение за чуждестранни военни доставки, ще
наеме Изпълнителния агент за изпълнението от името на SHAPE на проектирането,
изграждането и свързаните с тях дейности в
съответствие с настоящия МР.
Член 3 – Съвет по строителство на Международно училище на SHAPE (SISCB)
3.1. Всеки един от участниците ще назначи
представител за сформирането на SISCB. Генералният директор на SIS и представител на
SHAPE също ще бъдат членове на Съвета. Този
Съвет ще се председателства от представителя
на Изпълнителния агент или от друг, определен
с решение на членовете, и ще дава съвети, а
при необходимост и указания на Ръководителя
на проекта. SISCB ще приеме с консенсус свои
Правомощия, права и отговорности за установяването на процедури за вземане на решение.
Участниците ще запазят изключителното право
да вземат решения по елементите, свързани с
техните филиални учебни бази.
3.2. SISCB може да сформира работни групи
за проектирането, изграждането и финансовия
контрол на етапите на проекта.
Член 4 – Изчисление на приноса
4.1. Изграждането на нови съоръжения на
SIS ще бъде разделено на три области съгласно
Приложение А към настоящия МР. САЩ ще
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финансира самостоятелно проекта за области
1 и 2, включително временните съоръжения
за подкрепа на области 1 и 2.
4.2. Финансирането на цялото строителство
в област 3, включително временните съоръжения за подкрепа на област 3, ще се извърши
от участниците чрез вноски, определени след
разделянето на трите посочени категории
и поделянето между останалите участници
(САЩ не се включват), както следва:
а) Общи съоръжения: тези съоръжения
включват временни съоръжения, паркинг,
комунални услуги, звено „Общо обслужване“,
ландшафт и разрушаване, включително отстраняване на азбест. Приносът за общите съоръжения ще се поделя между всички участници
въз основа на процента на средногодишния
брой ученици от всяка държава, записани в
SIS от 1 март 2007 г. до 1 март 2011 г.
б) Многонационални съоръжения: съоръжения, изисквани от няколко държави, но не
от всички страни, подписали настоящия МР,
например кафе-ресторанти на самообслужване. Разходите за тези съоръжения ще се
разделят пропорционално между правещите
вноск и у частници, ползващи базата, въз
основа на средногодишния брой ученици от
тези държави, записани през периода от 1
март 2007 г. до 1 март 2011 г. САЩ ще бъдат
включени като участваща държава единствено
за целите на частта за кафе-ресторантите на
самообслужване, при условие че има налични
подходящи средства за тази цел.
в) Принос за националните учебни съоръжения: за всички съоръжения, необходими за
обучение в класни стаи в съответната държава,
или за съоръженията, създадени изключително
за национални цели. Всяка държава, която
желае да разполага с национални учебни съоръжения при условията на настоящия МР,
ще направи вноска към SHAPE в размер наймалко 100% финансиране на всички разходи,
свързани с изграждането на съоръженията.
Вноската за финансиране на съоръженията,
ползвани от две или повече държави, ще се
определя според процента квадратура, ползвана от всяка държава.
4.3. Вноските на държави, които нямат
записани ученици за пълния четиригодишен
период, ще се определят на база на разумните
прогнози за очаквания брой записани ученици
от тези държави в новото SIS.
4.4. Записването в детската градина няма
да се взема предвид при изчисляването на
миналия или прогнозния брой записани ученици, тъй като проектът няма да включва
подмяна или обновление на базата на детската
градина на SIS.
4.5. Окончателното изчисление на вноските
на участниците за всички съоръжения на SIS
е представено в Приложение Б.
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4.6. Въз основа на нуждата от финансиране
по настоящия член всеки участник ще преведе
на SHAPE 100% от съответния си принос за
изграждането на постоянните съоръжения по
област 3 и за съответните временни съоръжения до 1 октомври 2013 г.
4.7. Ръководителят на проекта ще вземе
всички необходими мерки за избягване увеличаването на разходите над размера на одобрените разходи. При евентуално увеличение на
разходите по време на строителството SISCB
ще бъде информиран незабавно за размера
и обстоя телст вата. Всяко у вели чение на
разходите над одобрените разходи за общите
съоръжения, определени в Приложение Б,
трябва да бъде одобрено от SISCB и ще се
поделя между участниците съгласно разпоредбите на настоящия член. Увеличението
на разходите, засягащо само индивидуалните
филиални учебни съоръжения или многонационалните съоръжения, ще се одобрява от
засегнатите участници.
Член 5 – Отчети
Изпълнителният агент ще представя на
SISCB чрез офиса на Ръководителя на проекта
месечни отчети за финансовите разходи.
Член 6 – Връзка с неучастващи страни
В съответствие със Споразумението между
Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО и Белгия
относно създаването и функционирането на
Международно училище на Върховното главнокомандване от 19 март 1968 г. и в изпълнение на политиката на НАТО, съгласно която
страните – членки на Алианса, отговарят за
обучението на лицата, зависими от персонала
на Върховното главнокомандване на НАТО
(представена подробно в МС 512 от 4 ноември 2004 г.), участниците в настоящия МР
предлагат нови съоръжения за SIS, посочени
в Приложение А, за ползване приоритетно
от всички деца на членове на Върховното
главнокомандване на Обединените въоръжени
сили и помощни съоръжения при изпълнение на условията, посочени в последващия
документ на МР относно функционирането,
администрирането и финансирането, и при
спазване на намерението, заявено в Приложение В към настоящия МР.
Член 7 – Спорове
Спорове във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия МР ще се решават между
участниците, без да се подлагат на арбитраж
или решаване от трета страна или съд.
Член 8 – Противоречие с националните
закони
При противоречие меж ду националните закони и регламенти и настоящия МР
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участниците ще се уведомяват взаимно за
такова събитие с цел незабавно обсъждане
и вземане на решение по противоречащите
си разпоредби.
Член 9 – Дата на влизане в сила
Настоящият МР влиза в сила на датата
на подписването му от последния участник.
Член 10 – Изменение
Изменения на настоящия МР са възможни
в писмена форма по взаимното съгласие на
участниците. Измененията влизат в сила на
датата на подписването на изменения МР от
последния участник.
Член 11 – Оттегляне и прекратяване
11.1. Участник може да се оттегли от настоящия МР само в съответствие със следната
процедура:
(а) Участникът ще поиска от SISCB оценка
на общите финансови последствия от оттег
лянето. Тази оценка ще включва остатъка от
поетата като ангажимент сума по параграф
4.6 и всички разходи и икономии, които ще
възникнат в резултат на оттеглянето, включително свързаните с необходимото прекратяване или изменение на договор. Изготвената
оценка ще бъде представена на участника във
възможно най-кратък срок.
(б) Нотифицирането на решението за оттегляне ще бъде съобщено писмено на другите
участници чрез SHAPE не по-късно от една
година преди посочената дата на оттегляне. Тази
нотификация ще включва потвърждаване от
участника на оставащата част от финансовото
му задължение съгласно оценката на SISCB.
11.2. Меморандумът за разбирателство се
прекратява на датата на писменото уведомление от SHAPE до участниците за окончателното приемане на строителните работи,
посочени в Приложение А. Участниците могат
да прекратят настоящия МР по всяко време
по взаимно съгласие, изразено в писмена
форма. В случай на прекратяване всяко неизплатено финансово или друго задължение,
произтичащо от настоящия МР, остава в сила
до окончателното му уреждане.
Член 12 – Език
Настоящият МР е изготвен само в един
оригинален екземпляр само на английски
език. Оригиналът ще бъде депозиран в SHAPE,
което ще изпрати по един заверен екземпляр
на всеки един от участниците.
Датата на церемонията по подписването е 11
юли 2012 г.
Подписали:
За Министерството на отбраната на Република
България:
Подпис: ………………….. Дата: 08 октомври 2012 г.
Чин: Контраадмирал Име: Георги Георгиев
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Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
Подписан при условие, че всички финансови вноски, които държавата следва да плати, няма да надхвърлят сумата 144 352 евро,
предвидена в Приложение Б към настоящия
Меморандум.
За Департамента на националната отбрана
на Канада:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Полковник.......
Име: Стюарт Моор
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Република
Хърватия:
Подпис: …………………… Дата: 21 август 2012 г.
Чин: Полковник
Име: Михо Харсанджи
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Чешката
република:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Генерал-майор
Име: Честимир Тосарик
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Кралство
Дания:
Подпис:......................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Комодор
Име: Хенрих Андерсен
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Република
Естония:
Подпис:......................
Дата: 02 август 2012 г.
Чин: Полковник
Име: Вилджар Счиф
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Бригаден генерал Име: Йобст Шьонфелд
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
Подписан при условие, че:
– не създава никакви права или задължения съгласно международното право
по силата на този Меморандум;
– при непротивопоставимост на чл. 8, в
случаите на противоречие между настоящия МР и което и да е приложимо
национално или международно законодателство, закон или наредба този МР
няма да бъде смятан за прецедент;
– 	строежът, предвиден в зона 3, ще включва във всеки един случай и строежа,
определен подробно в 35% от проектните
чертежи от 29 ноември 2011 г., изготвени
от архитектите Мичел/Гюргола, Ню
Йорк, писмено преработени от Феде-
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ралното министерство на отбраната на
Федерална република Германия (Ref.
WV II 4- Az 45-10-02/71) от 25 януари
2012 г.;
– неговата финансова вноска в никакъв
сл у ча й н я ма да на д х върл и су мата
9 865 263 евро
За Министерството на националната отбрана
на Италианската република:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Генерал-майор Име: Маурицио Валзано
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Република Латвия:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Полковник
Име: Аинарс Озолинс
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на националната отбрана
на Република Литва:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Бригаден генерал Име: Алгис
................................... 		
Вайселиунас
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
Този МР няма да противоречи на законите
и разпоредбите, които са в сила в държавите
участнички, или на международното право. В
случай че възникне конфликт, ще се прилагат
законите и разпоредбите, които са в сила в
държавите участнички, и/или разпоредбите
на международното право и заинтересованите
участнички ще се уведомяват взаимно с цел
незабавни дискусии относно постигане решение на противоречивите разпоредби.
За министъра на отбраната на Кралство Нидерландия:
Подпис: ....................
Дата: 18 юли 2012 г.
Чин: Комодор
Име: Берт Буитенга
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия:
Подпис: ....................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Генерал-майор Име: Тронар Карлсен
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За министъра на националната отбрана на
Република Полша:
Подпис: .................... Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Полковник
Име: Андржей Бзоза
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Румънското министерство на националната отбрана:
Подпис: .................... Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Генерал-майор Име: Виргил Ристеа
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
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За Министерството на отбраната на Словашката република:
1. Тази уговорка не е поискана от Словашката република като участник, за да създава каквито и да е права или задължения
съобразно разпоредбите на международното
публично право на основа на този Меморандум. Този Меморандум не предвижда да влиза
в противоречие с приложимото национално
законодателство или международно право.
В случай на конфликт ще има предимство
националното законодателство или международното право.
2. Прилагането на формулата за споделените разходи за кафе-ресторантите, подробно посочена в чл. 4, параграф 4.2б, както и
прилагането на чл. 4, параграф 4.6, ще бъде
изпълнено от Словашката република като
участник съобразно съгласуваните вноски в
съответното приложение Б.
3. Валидността на подписването на Словашката република като участник е дадено
само когато цялостните разходи, които са
поискани да бъдат платени от Словашката
република като участник, свързани с проекта,
посочен в настоящия Меморандум, не надхвърлят Националната споделена цялостна
сметка, посочена в Приложение Б (или алтернативното Приложение Б, което приема
вноските, направени от Белгийския участник,
или Приложение Б, което не приема вноските, направени от Белгийския участник;
подразбира се, че само едно от приложенията
Б към този Меморандум ще бъде изпълнено
при прилагането на настоящия Меморандум;
Приложенията представляват неразделна част
от Меморандума). В случай на възникване
на ситуация, в която нарастването на сумата
на вноските на Словашката република не е
одобрена по начина, посочен в този Меморандум, подписът на Словашката република
като участник няма да се счита за положен
(без подпис).
Подпис: ...................... Дата: 13 септември 2012 г.
Чин: Бригаден 		 Име: Иван Хирка
генерал
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Република
Словения:
Подпис:......................
Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Бригаден генерал Име: Милан Обреза
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на националната отбрана
на Република Турция:
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Този Меморандум и/или каквито и да е допълнения към него ще влязат в сила от датата
на последното уведомяване от страните, направено в писмена форма и по дипломатически
път в изпълнение на съответните процедури
на вътрешното право, необходими за това.
Подпис: .................... Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Контраадмирал Име: Хасан Ушаклиуглу
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Министерството на отбраната на Обединеното кралство на Великобритания и Северна
Ирландия:
Подпис: .................... Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Капитан 		Име: Питър Морган
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Департамента по отбраната на Съединените
американски щати:
Подпис: .................... Дата: 11 юли 2012 г.
Чин: Капитан
втори ранг 		Име: Скот Карпентър
Звание: Национален военен представител в
Съюзното командване по операциите на НАТО
За Върховното главнокомандване на обединените сили в Европа:
Изявление на тълкуването:
1. За целите на практическото приложение
на чл. 4.6, съгласно Приложение Б към Меморандума за проектирането и изграждането
на Международно училище в SHAPE, SHAPE
се съгласява със Съединените американски
щати за следната „Таблица на чуждестранните
военни плащания при продажба“.
а. Национални училищни съюзи
Възложени най-много на два транша:
(1) Фаза 1 (Великобритания, Канада, Германия) плащания – 2013 и 2014 (Наймалко по 50% на транш).
(2) Фаза 2 (Норвеги я, Полша, Ту рци я,
Италия и Белгия) плащания – 2015 и
2016 (Най-малко по 50% на транш).
б. Общи разходи (в т. ч. и граждански,
разчистване, паркинг, съоръжения, пейзаж…).
Възложени максимум на три транша:
Плащания – 2014, 2015 и 2016 (Минимум
по 33,33% на транш).
2. Този МР остава отворен за присъединяване по отношение на Кралство Белгия и за
другите държави – членки на НАТО. Начинът за присъединяване към този МР е този,
който е установен в член 10 – Изменение на
настоящия МР.
Подпис: ................... Дата: 09 октомври 2012 г.
Чин: Генерал
Име: Манфред Ланге
Звание: Началник на Щаба на Съюзното командване по операциите на НАТО

Ситуационен план на Международното училище в SHAPE
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Данни за записаните ученици

8

Среден
брой
студенти

С лов ен и я

Държави

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

С Т Р. 2 8

ДЪРЖАВЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ В
относно проектирането и изграждането на
нови съоръжения на SIS
Намерение относно рекапитализацията за
неучастващи страни
1. Целта на рекапитализацията е да се
възстанови от неучастващите страни
вноската за новите съоръжения на SIS,
инвестирана от участниците.
2. Рекапитализацията ще се изчислява,
като се използва средногодишният брой
записани ученици от всяка неучастваща
държава за периода от 1 март 2007 г. до
1 март 2011 г., тъй като той се използва за определяне на вноската на всяка
държава в общия принос за проекта,
предвиден от Изпълнителния агент.
Тази сума се определя, като се приема,
че всички държави, които към момента
спазват условията на МР относно поделянето на разходите от 13 юли 1976 г.,
са участвали в поделянето на разходите
за общия принос за проекта пропорционално на съвкупността от ученици за
периода 2007 – 2011 г. Сумата, която
дадена неучастваща държава трябва да
е платила към момента на одобряване
на проекта, е размерът на таксата за
рекапитализация. Таксата е с фиксиран
размер, който не зависи от бъдещата
съвкупност от ученици или от броя
ученици от неучастващи страни, които
посещават SIS.
3. Сумата на рекапитализацията може да
бъде платена наведнъж или на вноски
за 15 години. При избор на плащане
на вноски за 15 години всяка година се
дължи плащане през януари в продължение на 15 години, което се изчислява
така, че да бъде изплатена пълната сума,
коригирана с официалния процент на
годишната инфлация, определен от белгийското Министерство на икономиката,
и подлежи на допълнително договаряне.
4. Събраната рекапитализация се приспада от вноската за годишния бюджет за
общо обслужване на звено „Общо обслужване”, начислявана на всеки участник, пропорционално на броя записани
негови ученици.
5. Рекапитализацията не е приложима за
детската градина съгласно член 1 от
настоящия МР.
10859
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на работа и
дейността на Център „Фонд за асистирана
репродукция“ (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 58 от 2011 г., бр. 43 и 56 от 2012 г.)
§ 1. Членове 40 – 42 се изменят така:
„Чл. 40. (1) Паричната сума, определена със
заповед на директора на фонда, се отпуска на
лечебното заведение, избрано от заявителя,
въз основа на сключен договор между фонда
и лечебното заведение.
(2) Дейностите по чл. 25, ал. 1 и 2 се
заплащат чрез банков превод в левове по
посочена банкова сметка от лечебното заведение в размер на максималната одобрена със
заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършват
след започване на хормонална стимулация на
пациентката, за което лечебното заведение
представя във фонда:
1. заявление, съдържащо информация, че е
започнала хормонална стимулация, по образец
съгласно приложение № 7;
2. проформафактура;
3. декларация от заявителката, че лечебното заведение є е предоставило информация
за всички дейности, лекарствени продукти
и цени преди извършване на дейностите по
асистирана репродукция.
(3) Фондът изплаща сумите по ал. 2 по
реда на постъпване на фактурите съобразно
месечния лимит за разход на фонда, но не
по-късно от 25 дни от представяне на документите по ал. 2.
(4) При констатиране на непълноти и неточности в представената документация срокът по
ал. 3 спира да тече до тяхното отстраняване,
за което фондът уведомява лечебното заведение и определя срок за отстраняването им.
(5) Заплащането се извършва след разглеждане на документите по ал. 2 от служители
на фонда с медицинско и икономическо образование.
Чл. 41. (1) В срок до 10 дни от приключване
на всяка процедура по асистирана репродукция
лечебното заведение, на което тя е заплатена,
представя във фонда следните документи:
1. подробна епикриза;
2. протокол съгласно приложение № 8,
подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени
дейности и приложени лекарствени продукти,
техният вид, количество и цени;
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3. фактура, съдържаща пълно описание и
стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти, включително
партидния/серийния номер на лекарствените
продукти;
4. данъчно-кредитно известие за стойността
на разликата между сумата по чл. 40, ал. 2 и
стойността на съответната процедура по асистирана репродукция;
5. медицинска документация за извършените
дейности по чл. 25, ал. 1.
(2) В срок до три дни от постъпване на
документите по ал. 1 директорът на фонда ги
предоставя на лицата по чл. 33, придружени
със становище по финансовите въпроси на
главния счетоводител на фонда или друго лице
с икономическо образование от администрацията на фонда.
(3) Ако лицето по ал. 2 констатира непълноти или неточности от финансов характер,
директорът на фонда връща документите.
(4) В срок до 7 дни от предоставяне на документите общественият съвет ги разглежда и
взема решение, което съдържа:
1. предложение до директора на фонда за
одобряване на изплатените суми, за отстраняване
на непълноти и неточности или за възстановяване на определени суми;
2. мотиви за предложението по т. 1.
(5) Решенията по ал. 4 се вземат с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите.
(6) За всяко заседание се изготвя протокол,
който съдържа: номерата на заявленията на
разгледаните документи, решението по ал. 4
и резултатите от гласуването; протоколът се
подписва от всички присъствали членове на
обществения съвет.
(7) Не могат да участват в заседание на обществения съвет негови членове, които работят
или са членове на органите за управление и
контрол на лечебното заведение, чиято документация се разглежда.
Чл. 42. (1) Директорът на фонда уведомява
лечебните заведения за решенията по чл. 41,
ал. 4.
(2) Ако решенията по чл. 41, ал. 4 са свързани с възстановяване на определени суми,
те се възстановяват от лечебното заведение в
срок до 10 дни от уведомяването по банковата
сметка на фонда.“
§ 2. В приложение № 7 към чл. 40, ал. 2,
т. 1, буква „а“ думите „буква „а“ и „40 % от“
се заличават.
§ 3. В приложение № 8 към чл. 40, ал. 2,
т. 2, буква „б“ думите „буква „б“ се заличават, а
думите „чл. 40, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 41,
ал. 1, т. 2“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Лечебните заведения, които до влизане
в сила на този правилник са подали документи
по досегашния чл. 40, ал. 2, т. 1 и съответната
процедура по асистирана репродукция няма да
приключи до края на 2012 г., подават следните
документи не по-късно от края на 2012 г.:
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1. проформафактура за сумата, представляваща разликата между сумата по досегашния
чл. 40, ал. 2, т. 1 и максималната сума, одобрена
със заповедта по чл. 39, ал. 1;
2. декларация от лечебното заведение, че
съответната процедура продължава към момента на подаване на документите и няма да
приключи до края на 2012 г.
(2) Фондът изплаща сумите по ал. 1, т. 1
по реда на постъпване на фактурите съобразно
месечния лимит за разход на фонда, но не покъсно от 25 дни от представяне на документите
по ал. 1.
(3) При констатиране на непълноти и неточности в представената документация срокът по
ал. 2 спира да тече до тяхното отстраняване, за
което фондът уведомява лечебното заведение
и определя срок за отстраняването им.
(4) Заплащането по ал. 2 се извършва след
разглеждане на документите от служители на
фонда с медицинско и икономическо образование.
§ 5. В случаите по § 4 се прилагат чл. 41 и
42 от този правилник.
§ 6. Лечебните заведения, които до влизане
в сила на този правилник са подали документи
по досегашния чл. 40, ал. 2, т. 1 и процедурата
по асистирана репродукция ще приключи до
края на 2012 г., се финансират за съответните
процедури по досегашния ред.
§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Атанасова
10973

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г., бр. 16 и
79 от 2010 г., бр. 10, 96 и 104 от 2011 г.)
§ 1. В член 16, ал. 1 се създава нова точка
2 със следния текст:
„2. служител по сигурността на информацията;“.
§ 2. Създава се нов чл. 22 със следния текст:
„Чл. 22. (1) Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията и изпълнява възложените
му със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване
и предаване на класифицираната информация.
(2) В изпълнение на възложените му със
ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
ЗЗКИ и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
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2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически и
технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
6. осъществява процедурата по обикновеното
проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
проучените лица;
7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и
на взетите мерки, за което информира ДКСИ;
8. уведомява ДКСИ при изтичане на срока
на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост
от промяна на разрешението, свързано с достъп
до определено ниво на класификация;
9. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
10. организира и провежда обучението на
лицата от състава и администрацията на КЗК
с издадени разрешения за достъп до класифицирана информация в областта на защитата на
класифицираната информация;
11. следи за сроковете за защита на класифицирана информация;
12. изпълнява и други задачи, произтичащи от
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация.
(3) Освен определените в правилника функции служителят по сигурността на информацията изпълнява и други задачи, възложени от
председателя.“
§ 3. В чл. 35, ал. 3 думите „най-късно 3 дни
преди заседанието“ се заменят с „при условията
и по реда, предвидени в Правилника за реда
за администриране на документи в Комисията
за защита на конкуренцията“.
§ 4. Член 44 се отменя.
§ 5. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. ІІІ със следния текст:
„ІІІ. Служител по сигурността на информацията 1“.
2. В т. ІV. Обща администрация, обособена в дирекция „Финансово-административна“
числото „23“ се заменя с „22“.
§ 6. Правилникът за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията е приет с Решение
№ 1365 на Комисията за защита на конкуренцията от 20 ноември 2012 г.
§ 7. Правилникът влиза в сила от датата на
приемането му.
Председател:
Петко Николов
10862
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда
за провеждането на изпитите на кандидати
за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и
реда за провеждане на проверочните изпити
(обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44
от 2006 г.; бр. 4 и 97 от 2008 г.; бр. 18 и 50 от
2010 г.; бр. 33 и 80 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 11, ал 1 числото „20 000“ се
заменя с „18 000“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Учебният център е оборудван с устройство, осигуряващо електрическото захранване
на системата за видеонаблюдение по ал. 4 и
на техническите устройства за провеждане на
изпитите за цялото времетраене на изпита.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Огледът за съответствие на учебния
център с изискванията по ал. 1 – 4 се извършва
от двама служители на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ в присъствието на представител на учебния център и на
експерт с подходяща професионална квалификация, който проверява съответствието на
учебния център с изискванията към системата
за видеонаблюдение по ал. 4.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) За направения оглед по ал. 7 се съставя протокол за одобряване на учебен кабинет за провеждане на теоретични изпити
(приложение № 3б) в два екземпляра – един
за учебния център и един за Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лицата, притежаващи разрешение за
обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство, чиито учебни кабинети
са одобрени за провеждане на теоретични
изпити, осигуряват постоянно видеонаблюдение при провеждане на изпитите в реално
време, включително чрез отдалечен достъп.“
§ 3. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Практическият изпит за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категориите „В“, „С“,
„D“, „Ттм“, „В1“, „С1“ и „D1“ се провежда на
пътищата в населено място, което е областен
административен център на областта, за която
е валидно разрешението за обучение на лицето,
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представило кандидатите за изпит. Практически изпити може да се провеждат и в градове с
население над 30 000 жители, които се намират
на разстояние над 30 км от областния център
на областта, в която се намира градът, както
и в градове с население над 18 000 жители,
които се намират на разстояние над 80 км
от областния център на областта, в която се
намира градът. Кандидатите се представят за
изпит от лица, притежаващи разрешение за
обучение за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство,
валидно за територията на съответната област.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20 000“ се заменя с
„18 000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Практическият изпит за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категориите „В“, „С“,
„D“, „Ттм“, „В1“, „С1“ и „D1“ се провежда на
пътищата в населено място, което е областен
административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на
лицето, представило кандидатите за изпит.
Практически изпити може да се провеждат
и в градове с население над 30 000 жители,
които се намират на разстояние над 30 км от
областния център на областта, в която се намира градът, както и в градове с население над
18 000 жители, които се намират на разстояние
над 80 км от областния център на областта,
в която се намира градът. Кандидатите се
представят за изпит от лица, притежаващи
разрешение за обучение за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство, валидно за територията
на съответната област.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1, т. 2 обозначението „А1“
се заменя с „А2“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „чл. 162, ал. 5“ се заменят
с „чл. 162, ал. 4“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2, т. 1 и 3 се допускат
до изпит, ако от последното им явяване на
теоретичен или практически изпит или от
издаването на свидетелството им за завършено теоретично и/или практическо обучение,
или от издаването на удостоверението им за
допускане до теоретичен изпит или удостоверението им за допускане до практически
изпит са изминали не повече от шест месеца.“
§ 7. В чл. 17, ал. 1 думите „съответната
възраст за издаване на свидетелство за управление“ се заменят с „минималната възраст
за управление на моторно превозно средство
от съответната категория“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1, т. 2 думите „свидетелство/диплома за завършено образование“ се заменят със
„свидетелство/диплома за завършена степен на
образование или удостоверение за завършен
гимназиален етап“.
2. В ал. 7 думите „чл. 162, ал. 5“ се заменят
с „чл. 162, ал. 4“.
3. В ал. 8 думата „Лицата“ се заменя с
„Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство от категориите „Ттм“, „С“, „D“, „C1“
и „D1“ и лицата“.
§ 9. В чл. 20, ал. 1 думите „чл. 162“ се
заменят с „чл. 162, ал. 5“.
§ 10. В чл. 35, ал. 4 след думата „включена“
се добавя „и функционира“.
§ 11. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 6:
„6. уведомява кандидатите, че изпитът се
провежда под постоянно видеонаблюдение.“
§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Теоретичните изпити се провеждат
чрез решаване на тест на хартиен или на
електронен носител (електронен тест), като
резултатите от тях се отчитат по електронен
начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория.
Тестът на всеки кандидат е индивидуален и
обозначен с уникален номер.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Електронните устройства за решаване
на електронни тестове осигуряват запазване
на решените тестове и прилагане към тях на
три снимки в произволно избрани моменти
от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 13. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
категория „С“, когато кандидатите притежават
правоспособност за управление на МПС от
категория „С1“ и от категории „С1“, „D“, „D1“,
„С+Е“ и „D+Е“, съдържат 15 въпроса, като:
1. максималният брой точки от правилните
отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категория „С“, когато кандидатите
притежават правоспособност за управление
на МПС от категория „С1“, е 31; теоретичният
изпит се счита за успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 27 точки от
правилни отговори на изпитните въпроси;
2. максималният брой точки от правилните
отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категория „С1“ е 35; теоретичният
изпит се счита за успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 30 точки от
правилни отговори на изпитните въпроси;
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3. максималният брой точки от правилните
отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категории „D“ и „D1“ е 32; теоретичният
изпит се счита за успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 28 точки от
правилни отговори на изпитните въпроси;
4. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси
в тестовете за категории „С+Е“ и „D+Е“ е
29; теоретичният изпит се счита за успешно
положен, когато кандидатът има не по-малко
от 26 точки от правилни отговори на изпитните въпроси.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 14. В чл. 53а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „носител“ се добавя „и
съответните софтуерни средства, необходими
за неговото последващо възпроизвеждане“.
2. В ал. 2 след думата „изпити“ се добавя
„и реда за прегледа им“.
§ 15. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Изпълни телни я т дирек тор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на
кандидат за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство,
за когото се установи, че:
1. за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно
съдържание;
2. е лишен по съдебен или административен
ред от правото да управлява моторно превозно средство и се е явил на изпит в срока на
наказанието или административната мярка;
3. не е отговарял на изискванията за допускане до изпит;
4. е решил изпитен тест, който не е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по чл. 38, ал. 2;
5. е решил тест, който е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по
чл. 38, ал. 2, но предоставен за решаване от
друг кандидат;
6. не е решил самостоятелно изпитния
си тест.“
§ 16. В приложение № 1 към чл. 16, ал. 1
в таблицата „Списък на кандидатите за изпит
за придобиване на правоспособност за управление на МПС“ след последната колона се
създават колона „Кандидати, които ще решават
тест на хартиен носител“ и колона „Кандидати,
които ще решават електронен тест“.
§ 17. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ду м и т е „ГОСПОДИН ДИРЕК ТОР“
се заменят с „Госпожо началник/Господин
началник“.
2. В т. 3 думите „свидетелство/диплома
за завършено образование“ се заменят със
„свидетелство/диплома за завършена степен
на образование или удостоверение за завършен
гимназиален етап“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

3. В т. 8 в скобите преди думата „лицата“
се добавя „кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категориите „Ттм“, „С“,
„D“, „C1“ и „D1“.
§ 18. Приложение № 3б към чл. 12, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 3б
към чл. 12, ал. 8:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ №......................./..........................
За одобряване на учебен кабинет за провеждане на теоретични изпити

Днес .............................................................. ,
........................................................................... и
............................................................................. ,
служители в Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – гр. ........................, в присъствието на ................................................. – представи тел на у чебни я цен т ър и ................
...................................... – експерт, по искане на
..................................................................... – представляващ ................................, ЕИК/БУЛСТАТ
......................................., адрес: ......................... ,
тел.: ............................., направиха оглед за
установяване на съответствието на учебния
кабинет с изискванията по чл. 12, ал. 1 – 4,
намиращ се на адрес .......................................
При огледа се установи следното:
Учебният кабинет е с площ .................. кв. м
и е оборудван със:
работни места за ............ броя изпитвани;
работно място за лицето, определено да
проведе изпита;
система за видеонаблюдение съгласно изискванията на чл. 12, ал. 4;
оборудване на закриване на изображенията
на таблата и другите материали във връзка
с обучението.
Заключение на комисията:
Учебният кабинет отговаря на изискванията
за провеждане на теоретични изпити.
Учебният кабинет не отговаря на изискванията за провеждане на теоретични изпити.
Забележки ...........................................
Възражения .........................................
Подписи:
........................................................... – служител в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – гр. ............................;
........................................................... – служител в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – гр. ............................;
........................................................... – представител на учебния център;
........................................................... – експерт,
проверил съответствието на системата за видеонаблюдение с изискванията по чл. 12, ал. 4.
Дата ..............................“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. (1) Теоретичен изпит чрез решаване
на електронен тест полагат:
1. от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не
по-малко от 25 % от кандидатите, включени във
всеки от списъците по чл. 16, ал. 1, формиращи
една група за изпит на съответната дата;
2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември
2014 г. – не по-малко от 50 % от кандидатите,
включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;
3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември
2015 г. – не по-малко от 75 % от кандидатите,
включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;
4. от 1 януари 2016 г. – всички кандидати,
включени в списъците по чл. 16, ал. 1.
(2) Когато в периода по ал. 1, т. 1 в списък
по чл. 16, ал. 1 са включени 4 или по-малко
кандидати, поне единият от тях полага изпита
с електронен тест.
(3) Когато в периодите по ал. 1, т. 2 и 3 в
списък по чл. 16, ал. 1 е включен само един
кандидат, той полага изпита с електронен тест.
(4) В периода по ал. 1, т. 1 и 2 всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1,
подадени след като в съответната група броят
на кандидатите, които ще решават електронен
тест, е достигнал 50 % от броя на местата в
учебния кабинет, в който ще се проведе изпитът,
решават тест на хартиен носител.
§ 20. Параграфи 12 и 16 влизат в сила от
1 март 2013 г.
Министър:
Ивайло Московски
10907

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране
и провеждане на изпитите на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (обн., ДВ,
бр. 97 от 2008 г.; изм., бр. 104 от 2008 г., бр. 18
от 2010 г. и бр. 80 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 6.
„(6) Списъкът по ал. 1 и приложените към
него документи не се приемат, ако в него не
е посочен за всеки от кандидатите видът на
теста, с който ще полагат теоретичен изпит
(хартиен носител или електронен тест).“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „за всеки работен ден“ се
заличават.
2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 3. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение трето след думата
„изпити“ в края на изречението се добавя „и
съответния брой електронни устройства за
решаване на електронни тестове“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) На лицата, определени за провеждане
на теоретичните изпити, се предоставят резервни тестове на хартиен носител, съответен на
броя на електронните тестове за съответната
група за изпит.“
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§ 4. В чл. 15, ал. 3 след абревиатурата
„МПС“ се добавя „или не се предложи друг
одобрен кабинет или площадка за провеждане
на изпити“.
§ 5. Раздел II от глава втора се изменя така:
„Раздел II
Провеждане на теоретичните изпити
Чл. 17. (1) Теоретичните изпити са писмени и се провеждат с тестове на хартиен или
електронен носител.
(2) Съдържанието на тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление
на МПС са съгласно методиката по чл. 33.
Чл. 18. (1) Лицето, определено за провеждане
на теоретичния изпит:
1. дава указания относно реда за проверка
на самоличността и на свидетелствата за управление (когато е необходимо кандидатът да
притежава определена категория);
2. поканва изпитваните по реда, по който са
записани в протокола за изпит, да представят
документа си за самоличност;
3. проверява личните данни на кандидатите
и ако има техническа грешка в данните, нанася
корекция в протокола на хартиен носител.
(2) Не се допускат до изпит лица, непредставили:
1. личен документ (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление), а
за чужденците – и документ за продължително
или постоянно пребиваване на територията на
Република България;
2. необходимото свидетелство за управление
на МПС или акт за установяване на административно нарушение, или съответно наказателно
постановление в случаите по чл. 157, ал. 6 и 8
от Закона за движението по пътищата.
(3) За недопуснатите кандидати в изпитния
протокол се отбелязва „не се допуска“ и се
вписва причината за това.
(4) Лица, включени в изпитния протокол,
които са се явили след приключване на проверката на самоличността на кандидатите, не
се допускат до изпит. За тези лица и за лицата,
които не са се явили, в изпитния протокол се
отбелязва „не се е явил“.
Чл. 19. (1) Лицето, определено за провеждане
на теоретичния изпит:
1. предоставя на кандидатите, заявили изпит
на тестове на хартиен носител, да изтеглят тестове и ориентира номера на изпитните тестове
към кандидата в протокола;
2. предоставя електронните устройства на
кандидатите, заявили провеждане на изпитите
с електронни тестове, и ги приканва да впишат
единния си граждански номер в определеното
за това поле на екрана.
(2) Лицето, определено за провеждане на
изпита, дава указания за съдържанието на
изпита, като:
1. описва теста, който кандидатите ще решават (въпросите може да имат по повече от един
верен отговор и носят различен брой точки);
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2. уведомява кандидатите, че:
а) броят на верните отговори и точките за
всеки въпрос са вписани в полето, определено
за разполагане на въпроса;
б) за всеки въпрос се отбелязват всички
отговори, които кандидатът счита, че са верни; при отбелязан неверен отговор и/или при
неотбелязане на някой от верните отговори се
счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
в) на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно;
това не се отнася за въпросите, които не са
предвидени за категорията, за която се явява
съответният кандидат;
3. съобщава допустимия брой точки, получени от грешни отговори;
4. съобщава на изпитваните времето, което
им се предоставя за решаване на теста.
(3) Лицето, определено за провеждане на
изпита, приканва кандидатите, които ще решават
електронни тестове, да стартират програмата
за запознаване със системата.
(4) Лицето, определено за провеждане на
изпита, приканва кандидатите, които ще решават
тестове на хартиен носител, да прочетат указанията в изпитен лист 1 и съобщава правилата,
които трябва да спазват при решаването на теста:
1. верният отговор се отбелязва в изпитния
тест със знака „Х“ (показва на дъската правилния начин за отбелязване на верните отговори);
2. не се допуска изтриване или зачертаване
на погрешно нанесен отговор;
3. не се допускат предварителни отбелязвания
върху отговорите (всяко отбелязване в полето
за нанасяне на отговорите се счита за грешка).
(5) Лицето, определено за провеждане на
изпита, дава указания за реда на предаване на
тестовете след приключване на решаването на
хартиен или на електронен носител:
1. лицата, решавали тестове на хартиен носител, предават тестовете на лицето, определено
за провеждане на изпита, по своя преценка, но
най-късно до изтичане на определеното време
за решаване;
2. лицата, решавали електронни тестове,
предават тестовете по електронен път най-късно
до изтичане на определеното време за решаване на тестовете (възможността за решаване
се преустановява автоматично); кандидатите
могат да прегледат решените от тях тестове;
3. електронните устройства се връщат след
изтичане на времето, определено за решаване
на тестовете, или след като бъдат сканирани
и оценени всички решени тестове на хартиен
носител (ако са решавани такива);
4. след предаване на тестовете на хартиен
и/или електронен носител кандидатите остават
в кабинета, в който се провежда изпитът.
(6) Лицето, определено за провеждане на
изпита, приканва кандидатите, които ще решават тестове на хартиен носител, да ги отворят
внимателно.
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(7) Лицето, определено за провеждане на
изпита, обявява началото на изпита, стартира
възможността за решаване на електронните
тестове и записва върху учебната дъска часа за
началото и часа за края на теоретичния изпит.
Чл. 20. (1) По време на изпита:
1. в кабинета не се допускат външни лица
(освен упълномощени длъжностни лица);
2. не се допускат действия, които нарушават
нормалното провеждане на изпита;
3. не се допуска излизане на изпитваните от
учебния кабинет след започване на решаването
на тестовете;
4. изпитваните работят самостоятелно;
5. лицето, определено за провеждане на
теоретичния изпит, следи за реда при провеждането на изпита;
6. лицето, определено за провеждане на
изпита, следи за работата на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4.
(2) По време на изпита в кабинета се допуска присъствието на преводач на лицата, които
полагат изпит с тестове на език, различен от
българския. Преводачите превеждат дословно
указанията на лицето, определено за провеждане
на теоретичния изпит, и не правят собствени
коментари. Не се допуска присъствието на
преводач в кабинета по време на решаването
на изпитните тестове.
Чл. 21. (1) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, обявява края на
изпита, когато изтече времето, определено за
провеждането му, или когато всички изпитвани
са предали изпитните си тестове.
(2) При приемането на тестовете на хартиен
носител от всеки кандидат лицето, определено
за провеждане на теоретичния изпит, поставя
тестовете в техническото устройство за сканиране и оценяване на тестовете.
(3) След оценяване на тестовете на кандидатите, решавали тестове на хартиен носител,
лицето, определено за провеждане на изпита:
1. поканва кандидатите, решавали електронни тестове, да предадат електронното
устройство;
2. съобщава, резултатите от теоретичния
изпит.
(4) Тестовете на хартиен носител се поставят
в плика, в който се поставят и протоколите от
изпита. Документите от проведения изпит се
съхраняват в плика.
(5) Когато изпитът се провежда в кабинет
на учебен център, ръководителят на учебния
център или упълномощено от него лице предоставя на лицето, определено за провеждане
на изпита, копие от записа на съответния изпит
на електронен носител.
Чл. 22. При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4
лицето, определено за провеждане на изпита,
прекратява изпита и поставя тестовете на хар-
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тиен носител и протоколите в специалния плик.
Пликът с документите от изпита се предава в
съответния областен отдел.
Чл. 22а. (1) При невъзможност за стартиране
или прекъсване на работата на техническото
устройство по време на раздаване на тестовете
на хартиен носител, поради което всички или
част от тестовете, които кандидатите изтеглят,
не могат да бъдат присвоени и оценени, лицето
определено за провеждане на изпита:
1. предоставя възможност на кандидатите
да изтеглят тестове и вписва в протокола на
хартиен носител срещу името на съответния
кандидат номера на теста, който той е изтеглил;
на кандидатите не се предоставят ваучери, а
когато изпитът се провежда в кабинет на учебен
център, ваучерите на кандидатите се събират;
след присвояване в системата ваучерите се
предоставят на кандидатите или на ръководителите на учебните центрове, представили
кандидатите за изпит;
2. след като кандидатите са решили изпитните
тестове или след изтичане на определеното за
решаване време събира тестовете и ги поставя
в специалния плик заедно с неприсвоените
ваучери и протоколите от проведения изпит
(при работещи камери, без да напуска залата);
3. предава на началника на областния отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ специалния плик
(с тестовете и ваучерите).
(2) При невъзможност за стартиране на
електронното устройство за решаване на тестове на електронен носител на кандидата се
предоставя тест на хартиен носител.
Чл. 22б. (1) При прекъсване на работата
на техническото устройство след раздаване
на тестовете или по време на проверката на
тестовете, поради което всички или част от
тестовете на хартиен носител, които кандидатите са решили, не могат да бъдат оценени,
лицето, определено за провеждане на изпита,
след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в
специалния плик. Предава на началника на
областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“
специалния плик.
(2) При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете
лицето, определено за провеждане на изпита,
предлага на кандидатите да останат в кабинета
до възстановяване на работата на устройството.
Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване
на тестовете не е възстановена, на кандидатите
се предоставят тестове на хартиен носител.
Чл. 22в. В случаите по чл. 22, 22а и 22б
лицето, определено за провеждане на изпита,
не по-късно от следващия работен ден изготвя
доклад за конкретния случай до началника на
съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
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Чл. 22г. (1) За оценяването на тестовете
по чл. 22 и 22б се съставя комисия от трима
служители, като председател на комисията е
началникът на съответния областен отдел, един
от членовете на комисията е лицето, провело
изпита, а третият служител се определя чрез
жребий.
(2) Комисията отваря специалните пликове
в помещението, оборудвано с камери за видеонаблюдение на теоретичните изпити при
работещи камери.
(3) Комисията ориентира тестовете на база
вписаните в протокола номера към съответните
кандидати, присвоява ваучери, като вписва в
протокола номерата на ваучерите срещу имената
на съответните кандидати и сканира/проверява решените тестове. Ваучерите се поставят в
плик заедно с протокола и при поискване от
съответния кандидат му се предоставя ваучера
с номера, вписан срещу неговото име.
(4) Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.
(5) Когато тестовете не могат да бъдат
оценени в областния отдел (запълване или
изтриване на квадратчета за нанасяне на отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани или
зацапани тестове, неприсвоени или неправилно
присвоени номера на теста), специалният плик
и докладът на лицето, провело изпита, се изпращат в отдел „Водачи и БД“ за извършване
на проверка.
Чл. 23. (1) Началникът на съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“
утвърждава изпитните протоколи в деня на
провеждане на изпита.
(2) Резултатите от теоретичните и практическите изпити се публикуват на електронната
страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Изпитните тестове и другите документи,
свързани с изпита, се съхраняват в съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“
две години.“
§ 6. В чл. 34, ал. 2 след думата „кандидат“
се добавя „и съобщава ясно името му“.
§ 7. В приложение № 2 към чл. 11 се създава т. 6:
„6. Електронни устройства за решаване на
тестове . . . . . . бр.“
Допълнителна разпоредба
§ 8. Навсякъде в инструкцията обозначенията „В+Е“, „С1+Е“, „D1+Е“, „С+Е“ и „D+Е“
се заменят съответно с „ВЕ“, „С1Е“, „D1Е“,
„СЕ“ и „DЕ“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Параграф 1 влиза в сила от 1 март 2013 г.
Министър:
Ивайло Московски
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-1143 от 2011 г. за организацията
и реда за осъществяване на конвойната дейност
в Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 38 от 2011 г.; изм., бр. 75 от 2011 г.)
§ 1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Полицейските органи конвоират
лица:
1. по отношение на които е постановен
акт за принудително довеждане от разследващ
полицай по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс, когато се налага етапно или директно
конвоиране;
2. настанени в обособените места за настаняване по реда на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР);
3. с наложено от съда наказание „задържане в териториална структура на МВР“ при
условията и по реда на Закона за опазване на
обществения ред при провеждане на спортни
мероприятия и „задържане до 15 денонощия
в структурно звено на Министерството на вътрешните работи“ по реда на Указа за борба
с дребното хулиганство (УБДХ).
(2) Извън случаите по ал. 1 полицейските
органи могат да конвоират лица, когато това
изрично е предвидено в закон.“
§ 2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Полицейските органи не конвоират, а отвеждат, довеждат и съпровождат лица:
1. издирени и установени по чл. 58, ал. 1,
т. 1 – 5 от Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 47 от 2006 г.), както и лицата, по отношение
на които е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от орган на съдебната власт;
2. по реда на чл. 65, ал. 1 ЗМВР;
3. за които е постановено принудително
довеждане от разследващ полицай по реда на
НПК в района на действие на районно управление „Полиция“ (РУП) на ОДМВР/СДВР,
гранично полицейско управление (ГПУ) на
РДГП и РУТП на ГДНП;
4. когато това изрично е предвидено в закон
или международен договор, по който Република
България е страна.
(2) За осъществяване дейността по ал. 1
компетентните полицейски органи издават
заповед съгласно приложение № 1а.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се предават в найблизкия следствен арест или териториално звено
за охрана на Министерството на правосъдието
(ТЗО – МП).“
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Конвойната дейност се осъществява от служители на конвойните звена
при СДВР и ОДМВР и от определени за тази
дейност със заповед служители от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП).
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(2) За служителите по ал. 1 от ГДБОП,
ГДНП и ГДГП се издава заповед от директора
на съответната дирекция или упълномощен
от него служител за всеки отделен случай на
конвоиране на лице.
(3) Конвойна дейност може да се осъществява и от служители на териториалните звена на
ГДБОП, РУТП, СПУ, РДГП, РУП, ГПУ, както
и от служители с полицейски правомощия от
самостоятелни сектори и групи в СДВР/ОДМВР, които са определени с писмена заповед
от съответния ръководител.
(4) По реда на тази инструкция конвойна
дейност може да се осъществява и от полицейски органи от структурите на МВР извън
посочените в ал. 1, които са определени с
писмена заповед на съответния ръководител.
(5) При служебна необходимост в конвойните звена могат да се командироват за
определен период от време служители, като
в тези случаи се издава писмена заповед, с
която им се възлагат функции по конвоиране.
При осъществяване на конвойната дейност на
командированите служители не е необходимо
да се издават заповеди по чл. 10, ал. 3.“
§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) При създаването на конвойни звена
се спазват съотношенията за състава съгласно
приложение № 2.“
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Началниците на отдели и самостоятелни сектори при главните дирекции:
1. обобщават опита в конвойната дейност
чрез разработването на обзори, указания, методически и други пособия;
2. оказват методическа помощ на СДВР, ОДМВР, РУТП, СПУ и РДГП по организацията и
тактиката за изпълнение на конвойната дейност;
3. предприемат мерки за осъществяване на
взаимодействие и координация между охранителните и оперативните структурни звена,
имащи отношение към конвойната дейност;
4. при необходимост предлагат на директорите на главните дирекции организационни
мероприятия за повишаване ефективността
на конвойната дейност, усъвършенстване на
нейната организация и управление;
5. осъществяват контрол по организацията
на конвойната дейност в съответните звена.“
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Началниците на отдели в СДВР,
ОДМВР и сектор „Охрана на държавната граница“ при РДГП:
1. анализират и оценяват периодично не помалко от веднъж на шестмесечие конвойната
дейност в конвойните звена, РУП и ГПУ;
2. разработват обзори, методически и други
указания по въпросите на организацията, тактиката и изпълнението на конвойната дейност
и предлагат мерки за нейното подобряване;
3. запознават личния състав с измененията
на оперативната обстановка и предприемат своевременно мерки за правилната разстановка и
ефективното използване на силите и средствата;

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

4. набелязват и предприемат мерки за организиране на взаимодействието и координацията
на конвойните наряди;
5. организират взаимодействието и координацията със звената на другите ОДМВР,
осъществяващи конвойна дейност;
6. предлагат на ръководителите по чл. 14
необходимите мерки за подобряване на взаимодействието и координацията с ТЗО – МП,
както и непосредствено участват в решаването
на конкретни въпроси, свързани с конвоиране
на лица от органите на МВР и МП;
7. осъществяват контрол по организацията и
изпълнението на конвойната дейност, както и
правилното водене на служебната документация.“
§ 7. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Началниците на РУП, СПУ, РУТП
и ГПУ отговарят за организацията и изпълнението на конвойната дейност в ръководените
от тях структури, като:
1. отчитат и анализират конвойната дейност
и набелязват мерки за повишаване на нейната
ефективност;
2. определят реда за осъществяване на конвойната дейност от подчинените им служители
след оценка на оперативната обстановка, наличните сили и средства, което се отразява в
плана по чл. 20;
3. организират взаимодействието и координацията с ОДЧ, другите конвойни наряди и полицейските сили, работещи по охрана на обществения ред и на държавната граница, органите на
съдебната власт, другите органи и организации,
имащи отношение към конвойната дейност;
4. организират провеждането на инструктаж
на конвойните наряди;
5. осъществяват контрол по организацията и
изпълнението на конвойната дейност, както и
правилното водене на служебната документация.“
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Началниците на групи или полицейските инспектори в конвойните звена и
определените със заповед служители от началниците на РУП, СПУ, РУТП, РДГП, ГПУ
непосредствено отговарят за изпълнението на
конвойната дейност, като:
1. познават обстановката на територията
и по маршрутите, по които се осъществява
конвойната дейност;
2. не по-малко от веднъж на шестмесечие
оценяват ефективността от работата на подчинения им състав, като предприемат или
предлагат конкретни мерки за отстраняване
на констатираните слабости;
3. планират и организират изпълнението
на решенията за ежедневната разстановка на
нарядите и разчета на силите и средствата по
направленията за конвоиране в съответствие
с поставените им задачи и указания;
4. осигуряват управлението на конвойните
наряди при изпълнение на служебните им задължения и организират взаимодействието и
координацията им;
5. взаимодействат със служителите на другите звена на МВР, изпълняващи конвойна
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дейност при етапно или директно конвоиране
на лица, и предприемат необходимите мерки
за изпълнение на задачите;
6. взаимодействат непосредствено с други
държавни органи, възложители или имащи
отношение към конкретния конвой;
7. предприемат своевременни мерки при възникнали проблеми, свързани с взаимодействието
и координацията с конвойните звена на други
областни дирекции или държавни органи извън
МВР за тяхното решаване, като информират за
това своите началници;
8. обучават, инструктират и контролират
подчинените си служители;
9. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
10. изготвят предложение относно оборудването на състава с необходимите технически
и помощни средства.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Директорите
на ГДКП, СДВР, ОДМВР, РДГП“ се заменят
с „Директорите на СДВР, ОДМВР, РДГП,
ДСПС – ГДНП и началник отдел „Транспортна
полиция“ – ГДНП“;
б) точки 1 и 3 се отменят.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заповедта по ал. 1 се издава за срок от
една година, като при промяна в оперативната
обстановка тя се актуализира своевременно.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 10. В чл. 20, ал. 1 думите „началниците
на конвойните звена, РУП, РУТП и ГПУ“ се
заменят с „началниците на конвойните звена,
РУП, ГПУ, СПУ и РУТП“.
§ 11. В чл. 21 думите „събирателни пунктове“
се заменят с „пунктове за събиране“.
§ 12. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Издирени и установени лица по
чл. 9 и чл. 9а, ал. 1, задържани в района на
държавната граница или в граничната зона от
служители на РДГП, се отвеждат и предават
от тях в обособените места на най-близкото
РУП, ведомства, домове за временно настаняване (ДВН), на съседните гранични органи и
други държави в съответствие със закона и с
международните договори, по които Република
България е страна.
(2) За издирени и установени лица по чл. 9
и чл. 9а, ал. 1, задържани от служители на
РУТП – ГДНП в района на жп гари и влакови
състави, се уведомява най-близкото РУП и се
предават.
(3) Издирени и установени лица по чл. 9 и
чл.9а, ал. 1, задържани от служители на териториалните структури на ГДБОП, се отвеждат
и предават от тях в обособените места на РУП.
(4) Издирени и установени лица по чл. 9 и
чл. 9а, ал. 1, задържани от служители на ГДНП,
се отвеждат и предават от тях в обособените
места на РУП.
(5) Издирени и установени лица по чл. 9а,
ал. 1, т. 1, задържани в района на държавната
граница или в граничната зона от служители
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на РДГП, се предават от тях в най-близкия
следствен арест или ТЗО – МП.
(6) Издирени и установени лица по чл. 9
и чл. 9а, ал. 1 от органи по чл. 10, ал. 4 се
задържат, отвеждат и предават от тях в обособените места на РУП.“
§ 13. В чл. 25 в текста преди т. 1 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1“ се заменят
с „ чл. 9“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. писмен документ от компетентен орган,
изискващ преместването на лицето;“.
§ 15. В чл. 39 ал. 2 се отменя.
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби думите „ГДОП, ГДГП, ГДКП“ се заменят
с „ГДНП, ГДГП“.
§ 17. Създава се приложение № 1а към
чл. 9а, ал. 2:
„Приложение № 1а
към чл. 9а, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
№ ....Екз. №..
... 20 ... г.
ЗАПОВЕД
за отвеждане, довеждане, съпровождане на лице
Днес, .... 20 .... г. в гр. ..................., обл. .............
подписаният ............................................................
(категория, собствено, бащино, фамилно име)
длъжност ................ при .......................... на МВР
на основание чл. ......... от ......... във връзка със:
..................................................................................
ЗАПОВЯДВАМ:
Да бъде отведено, доведено, съпроводено лицето
..................................................................................
..................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН, месторождение и постоянен адрес)
от ..................................... до ...............................
(посочва се структурата (посочва се структурата
на МВР и др.)
на МВР и др.)
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и се предаде на ........... в ....... ч. на ....................
(посочва се крайният
(дата)
адресат и длъжностното
лице)
Документи, съпровождащи лицето:
..................................................................................
..................................................................................
Допълнителни сведения за лицето:
..................................................................................
..................................................................................
Лицето да бъде отведено, доведено, съпроводено:
..................................................................................
..................................................................................
(посочва се как лицето може да бъде отведено, доведено, съпроводено)
.... 20 ............ г.
гр. .....................

ПОЛИЦЕЙСКИ
ОРГАН:
(длъжност, фамилия)

Допълнителни данни за лицето, получени по време
на отвеждането, довеждането, съпровождането: .
..............
................................................
(дата)
(категория, име, фамилия,
		
длъжност, структура на МВР)
(подпис) ..........................
Предал лицето:............... Приел лицето: ...........
......................................... .......................................
(категория, име,
(категория, име,
фамилия, длъжност,
фамилия, длъжност,
структура на МВР)
структура на МВР)
(подпис)...........................
(подпис) .................... “
§ 18. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 в
т. 5, буква „а“ думите „помещения за изолация“ се
заменят с „помещения за краткотраен престой“.
§ 19. В приложение № 7 към чл. 29, ал. 7 навсякъде съкращението „ГДКП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 20. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 1 в
раздела статистическа информация думите в графата „до полицейски дознател“ се заменят с „до
разследващ полицай“.
10863

За министър:
Веселин Вучков

Поправка. Поради допуснати технически грешки в Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за поддържане и текущ ремонт на
пътищата (ДВ, бр. 91 от 2012 г.) се правят следните поправки:
1. В таблица 3 на наредбата
колона
„
„
Норма

Норма

Течност с розов и ли със
сламеножълт
до оран жев
цвят

Течност с розов и л и с ъ с
сламеножълт
до оран жев
цвят

≤1230

≥1230

≤90

≥90

≤60

≥60

≤170

≥170

“ да се чете
“
2. В информационно приложение № 4 към чл. 18, ал. 2 в колона „Максимална плътност на снега
за ефективно използване на машините, g/cm≥“ „g/cm≥“ да се чете „g/cm 3“.
10909
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-692
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от директора на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Тозлу герен“, с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на
нови напоителни канали и съоръжения; доставяне и
разпределение на водата за напояване; отвеждане на
излишната вода от земеделските земи; изпълнение
на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Територията на сдружението обхваща 3673,955
дка земеделски земи, разположени в землището на
с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора,
и хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска и държавна собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Тозлу герен“, с. Зетьово, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
4. Заповедта да се сведе до знанието на учредителния комитет на сдружението за напояване
„Тозлу герен“.
За министър:
Цв. Димитров
10885
ЗАПОВЕД № РД-09-1270
от 1 ноември 2012 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка № 93-11364 от 25.10.2012 г. от директора
на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Калиакра агро“, гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция
на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напояване;
отвеждане на излишната вода от земеделските земи;
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на
земеделските земи; рибовъдство и развъждане на
водоплаващи птици.

2. Територията на сдружението обхваща 505 дка
земеделски земи, разположени в землището на
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, и
хидромелиоративна инфраструктура – собственост
на „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Черно
море, Варна.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Калиакра агро“, гр. Каварна, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
4. Заповедта да се сведе до знанието на учредителния комитет на сдружението за напояване
„Калиакра агро“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Якимов – и.д. директор на дирекция
„Хидромелиорации“.
За министър:
Цв. Димитров
10886

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-814
от 29 октомври 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на растителен вид – Наделенолистно великденче (Veronica multifida L.), и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище на
Наделенолистно великденче – Лесово“ в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, с
площ 185,758 дка.
2. Защитена местност „Находище на Наделенолистно великденче – Лесово“ включва имоти с идентификатор: 43459.115.3, 43459.38.333, 43459.38.917,
43459.38.931 по кадастрална карта и кадастрален
регистър за землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, одобрена със Заповед № РД18-78 от 24.07.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 78 от 2008 г.), с обща площ 185,758 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Стара Загора, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в кадастрална карта и кадастрален регистър за землището на
с. Лесово, ЕКАТТЕ 43459, община Елхово, област
Ямбол.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
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ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
10815

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 82
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за БНБ Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка за 2013 г.,
както следва:
Бюджет 2013 г.
Показатели
Хил. лв.
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
79475
1. Разходи, свързани с издръжката на
паричното обращение
10622
2. Разходи за материали, услуги и
39533
амортизации
3. Разходи за персонал
22320
4. Разходи за социална дейност
2254
5. Други административни разходи
1966
6. Разходи, свързани с участие на
БНБ в ЕСЦБ
2780
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
14038
1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
565
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване
3077
3. Информационни системи на БНБ
10200
4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
196
На основание на чл. 50 от Закона за БНБ в
30-дневен срок управителят на Българската народна
банка да представи на Народното събрание приетия
от Управителния съвет бюджет на банката за 2013 г.
Управител:
Ив. Искров
10910

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1545
от 21 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 10,
чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и протоколно решение № 2124
от 21.11.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба на:
1. имот № 000700 с площ 2,307 дка ведно с
построената в имота производствена сграда с
разгъната застроена площ 137,60 кв. м ведно с
цялостното оборудване в землището на с. Телиш,

ВЕСТНИК
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ЕКАТТЕ 72206, м. Под язовира, община Червен
бряг – обособена част от „Напоителни системи“ – ЕАД, София;
2. поземлен имот № 234010 с площ 3,485 дка
ведно с построените в имота сграда – трафопост
със застроена площ 132 кв. м, и сграда – машинно
със застроена площ 380 кв. м, ведно с цялостното оборудване в землището на с. Горни Дъбник,
ЕКАТТЕ 16537, м. Вульови кошари, община Долни
Дъбник – обособена част от „Напоителни системи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
10812

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 258
от 15 ноември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград,
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на линеен обект на техническата инфраструктура
„Външен колектор за отвеждане на повърхностни
води от обект „Депо за твърди битови отпадъци“
ТБО на Ботевград“, землището на с. Скравена,
община Ботевград.
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
10894
РЕШЕНИЕ № 268
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград,
реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
„Въздушен електропровод 20 kV с дължина 88,60 м,
заустващ тръбопровод и захранващ водопровод“ за
МВЕЦ „Бебреш“ в имот № 229012, местност Иловското, землище на с. Врачеш, община Ботевград.
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
10895

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 133
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. Открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот УПИ I, кв. 90, по плана
на с. Студено буче.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен имот УПИ I, кв.
90, по плана на с. Студено буче в с. Студено буче,
община Монтана, отреден за обществено обслужване. Определя метода на продажба на обекта по
т. 2 чрез публичен търг с явно наддаване с начална
цена 9500 лв. без ДДС.
3. Определя стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Размерът на депозита за участие в търга
е 950 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ по банкова сметка на Община Монтана в „Общинска
банка“ – АД, клон Монтана, BIC SOMBBGSF,
BG82SOMB91303347342102.
5. Достигнатата тръжна цена, в която стойността
на земята на обекта се облага с ДДС, се заплаща в
деня на сключването на договора по банкова сметка
на Община Монтана в ТБ „Алианц България“ – АД,
BG90BUIN 76613272690017, BIC BUINBGSF.
6. Тръжната документация се предоставя на кандидат-купувачите в сградата на Община Монтана,
стая №102, ет. 1. Таксата е 50 лв.
7. Срокът за закупуване на тръжната документация е 11 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.
8. Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжната документация и получаване на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Община Монтана.
9. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнародване
в „Държавен вестник“, до 17 ч. в стая № 304, ет. 3
на Община Монтана.
10. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 17,30 ч. в стая № 201 на Община Монтана.
11. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.
12. Възлага на кмета на община Монтана провеждането на търга.
13. Упълномощава кмета на община Монтана да
сключи приватизационната сделка със спечелилия
търга участък.
Председател:
И. Иванов
10934

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 2754
от 16 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС е издадена Заповед № 1884 от
13.08.2012 г. за отчуждаване на поземлен имот
№ 070013, местност Баира, землище с. Алеко
Константиново, с площ на отчуждавания имот
1,847 дка за изграждане на обект от първостепенно значение: „Регионална система за управление
на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична
общинска собственост, при съседи: ПИ 070014,
ПИ 000223, ПИ 070012 и ПИ 000701.
Заинтересованите лица допълнително са представили документи, а именно Решение № 5В095
от 8.03.2001 г. и скица № Ф 39926 от 13.06.2008 г.,
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издадени от Общинската служба по земеделие
и гори – Пазарджик, установяващи съгласно
чл. 27 ППЗСПЗЗ правото на собственост върху
отчуждавания имот на наследниците на Никола
Александров Тилев.
Предвид горното следва да се измени издадената Заповед № 1884 от 13.08.2012 г., както следва:
Вместо „собственик: неустановен“ да се чете:
„собственик: наследниците на Никола Александров
Тилев, а именно: Стоянка Христева Тилева и Камен
Николов Тилев“.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 554,10 лв., както следва:
1. Стоянка Христева Тилева – 1/2 ид.ч., размер
на обезщетението – 277,05 лв.
2. Камен Николов Тилев – 1/2 ид.ч., размер на
обезщетението – 277,05 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетенито, което е внесено по сметка на Община Пазарджик: IBAN:
BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в банка
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик.
Тази заповед представлява неразделна част от
издадената Заповед № 1884 от 13.08.2012 г. (ДВ,
бр. 65 от 2012 г.), която в останалата част не се
променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Т. Попов
10905

ОБЩИНА ЧИРПАН
ЗАПОВЕД № РД-09-929
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и
3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, влязъл в сила ПУП,
одобрен със Заповед № РД-09-341 от 07.11.2001 г.,
обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано на
29.10.2012 г. във вестниците „Старозагорски новини“,
„Капитал дейли“ и „Новинар“, на интернет страницата на Община Чирпан и поставено на видно
място на информационното табло в сградата на
общинската администрация – Чирпан, нареждам:
Отчуждавам за улици, по които ще се изграждат трасета на довеждащ водопровод и довеждащ
колектор на общински обект с първостепенно значение „Изграждане на Пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение
на водоснабдителната и канализационната мрежа
на гр. Чирпан по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, който се реализира по одобрена улична регулация от о.т. 914÷ 866; о.т. 867÷
905÷ 927÷ 928÷ 929÷ 930÷ 931÷ 933÷ 934÷ 944; о.т.
905÷ 904÷ 871÷ 872÷ 873÷ 948÷ 874÷ 875; о.т. 934÷
891÷ 890÷ 892÷ 893÷ 884, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ РД-09-341 от 07.11.2001 г., предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин
(съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС), следните поземлени
имоти или части от имоти – частна собственост,
намиращи се на територията на кв. Текира,
гр. Чирпан, както следва:
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1.

2165

Текира

улица

н-ци на Петър Стефанов Колев
(Саваков)

3 324,00

100,00

700,00

2.

2171

Текира

улица

1

/2 Момка Стефанова Пеева и
/2 Иван Пенев Тянков и н-ци
на Георги Пенев Тянков

5 487,00

1 074,00

7 518,00

3.

2175

Текира

улица

Тодор Панев Митрошинов, Недялка Панчева Донева, Камен
Василев Стойчев, Стойчо Василев Стойчев, Генко Димов
Джуров, Танка Бонева Джурова, Катя Димова Дамова,
Евгения Димова Илиева

905,00

152,00

1 064,00

4.

2177

Текира

улица

Тодор Панев Митрошинов, Недялка Панчева Донева, Камен
Василев Стойчев, Стойчо Василев Стойчев, Генко Димов
Джуров, Танка Бонева Джурова, Катя Димова Дамова,
Евгения Димова Илиева

14 470,00

939,00

6 573,00

5.

2185

Текира

улица

н-ци на Стефан Минчев Ганев
и н-ци на Минчо Ганев Минчев

1 305,00

576,00

4 032,00

6.

3674

Текира

улица

н-ци на Петър Стефанов Колев
(Саваков)

831,00

398,00

2 786,00

7.

3675

Текира

улица

н-ци на Никола Вапцаров

1199,00

54,00

378,00

8.

3676

Текира

улица

н-ци на Янка Иванова Филипова и н-ци на Станка Иванова
Филипова

374,00

374,00

2 618,00

9.

3681

Текира

улица

н-ци на Стефан Минчев Ганев
и н-ци на Минчо Ганев Минчев

368,00

368,00

2 576,00

10.

3683

Текира

улица

н-ци на Янка Иванова Филипова и н-ци на Станка Иванова
Филипова

7 093,00

515,00

3 605,00

1

11.

3689

Текира

улица

н-ци на Петър Нунев Шекеров

1 708,00

586,00

4 102,00

12.

3690

Текира

улица

н-ци на Петър Василев Георгиев

14 183,00

1 403,00

9 821,00

13.

3691

Текира

улица

н-ци на Петър Василев Георгиев

3 340,00

73,00

511,00

14.

3704

Текира

улица

н-ци на Денка Андонова Попова

683,00

101,00

707,00

15.

3705

Текира

улица

н-ци на Стефана Атанасова
Михайлова

329,00

329,00

2 303,00

16.

3706

Текира

улица

н-ци на Спаска Андонова Попова (Петрова)

885,00

269,00

1 883,00

17.

3707

Текира

улица

н-ци на Тодор Йорданов Тодоров
(Мишов)

962,00

263,00

1 841,00

18.

3708

Текира

улица

н-ц и на С танка (Стефанка)
Андонова Шопова

875,00

281,00

1 967,00

Определените равностойни парични обезщетения на собствениците на частни имоти, посочени
по-горе, подлежат на изплащане след влизане в
сила на заповедта. Изплащането ще се извърши
по банкова сметка, посочена от собствениците,
чрез набирателната сметка на Община Чирпан в
„Централна кооперативна банка“ – АД, финансов
център – Чирпан, след представяне на всички необходими документи от собствениците на имотите
в стая № 52 (ІІІ етаж) или стая № 2 (І етаж) в
сградата на общината.

Община Чирпан придобива отчуждените имоти
без тежести съгласно чл. 32, ал. 3 ЗОС.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Стайко Иванов Генов – зам.-кмет на община
Чирпан.
Във връзка със сключен договор № DIR51011119-C002 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и от Кохезионния
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фонд на Европейската общност, за проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ), реконструкция и разширение на
водоснабдителната и канализационната мрежа на
гр. Чирпан“ на обща стойност 42 150 936,20 лв. и
с цел защита на особено важен обществен интерес – приключване на първи етап на проекта по
Споразумението за подготовка на инвестиционен
проект съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от договора за
безвъзмездната помощ (10.12.2012 г.) и с оглед
предотвратяване на опасността от закъснение по
изпълнението на проекта, от което може да последва
значителна или труднопоправима вреда – забавяне
сключването на Споразумение за изпълнение на
втори етап от проекта на основание чл.4 ал.1 т.2
от договора и обективна невъзможност за приключване на строителните работи до 31.12.2014 г.,
допускам предварително изпълнение на заповедта
за отчуждаване на посочените имоти в кв. Текира
на основание чл. 25, ал. 2 ЗОС и чл. 60, ал. 1 във
връзка с чл. 90, ал. 2, т. 2 АПК.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от съобщаването є чрез обнародване в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез общинската администрация – Чирпан,
по реда на чл. 27, ал. 1 ЗОС и Aдминистративнопроцесуалния кодекс.
Разпореждането за допускане на предварителното изпълнение може да се обжалва чрез Община
Чирпан пред Административния съд – Стара Загора, в 3-дневен срок от съобщаването на заповедта
чрез обнародване в „Държавен вестник“ по реда
на чл. 60, ал. 4 АПК.
Кмет:
К. Петкова

10954

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХV-6
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ямбол, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземна ел. проводна линия на ниско напрежение за
захранване на обект: „База за селскостопанска техника“, в поземлен имот с идентификатор 87374.31.24
по кадастралната карта на гр. Ямбол с кабел 1
kV от БКТП „Еркесия“, представляващ сграда с
идентификатор 87374.32.100.1, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори 87374.545.29,
87374.545.23, 87374.545.24, 87374.31.199, 87374.31.200
и достигащ до поземлен имот с идентификатор
87374.31.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Смокините.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Ямбол, до Административния съд – Ямбол.

10906

Председател:
Т. Петкова
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ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 115
от 26 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – с. Черноочене:
І. Приема решение за одобряване на пазарни
оценки и за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване с начални цени за търга – по оценка на
лицензиран оценител, на обособени търговски обекти тип „ЛОК“ в УПИ ІІ-15, кв. 15 в с. Черноочене,
актувани с акт за частна общинска собственост
№ 491 от 24.08.2009 г.:
– ЛОК № 2 – „Клуб на инвалида“ със застроена
площ на сградата – 44,60 кв. м, застроена площ на
площадка – 8,40 кв. м, и право на строеж върху 53
кв. м, с начална тръжна цена 13 900 лв.;
– ЛОК № 3 – „Магазин за строителни материали“ със застроена площ на сградата – 61,30
кв. м, застроена площ на площадка – 23,50 кв. м,
и право на строеж върху 84,80 кв. м, с начална
тръжна цена 20 000 лв.;
– ЛОК № 5 – „Магазин за хранителни стоки“
със застроена площ на сградата – 45,30 кв. м, застроена площ на площадка – 8,90 кв. м, и право
на строеж върху 54,20 кв. м, с начална тръжна
цена 14 300 лв.
ІІ. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начин на плащане – по банков път в СИ Банка, клон Кърджали, IBAN: BG04BUIB7897320614309;
BIC: BUIBBGSF.
2. Срок на плащане – до 14 дни от датата на
връчване на заповедта на спечелилия търга.
3. Стъпка за наддаване – 10% от началната
тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор.
5. Тръжната документация ще се продава в
Информационния център на общинската администрация до 10-ия календарен ден вкл. (16 ч.) от
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Цената на тръжната документация е 50 лв.
без ДДС.
7. Депозитът за участие е в размер 10% от
началната тръжна цена и се внася в касата или
в набирателната сметка на общината в СИ Банка, клон Кърджали, в сроковете за подаване на
предложенията, IBAN: BG21BUIB78973306143003;
BIC: BUIBBGSF.
8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 15-ия календарен ден вкл.
(16 ч.) от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
9. Огледи на обектите за приватизация да се
извършват в срок до датата на провеждане на търга
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
10. Търгът да се проведе на 16-ия календарен
ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в салона на читалището
в с. Черноочене.
11. Паричните постъпления от приватизацията да
се отчетат съгласно изискванията на чл. 10 ЗПСК.
12. Възлага на кмета на общината да организира
провеждането на търга, да определи спечелилия
търга участник и да сключи приватизационния
договор за покупко-продажба с него.
Председател:
Б. Газиюмер
10864
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74. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 2542/2001/119362 от
19.11.2012 г. възлага на Христо Проданов Тодоров
с постоянен адрес: гр. Карлово, ул. Карамфил
22А, Група 5: едноетажна масивна стопанска
сграда – хамбар, със застроена площ 550 кв. м,
с инв. № 12043, намираща се в парцел № 08,
с. Бегунци, състои се от две пространства за
съхранение на селскостопанска продукция и
обслужваща пътека, съществуват два изхода – от
север и от юг – към прилежащата бетонна площадка от западната част на сградата; в южната
част на сградата са организирани ск ладови
помещения, година на въвеждане – 1984 г., за
сумата 9503 лв. Имотът се намира в Стопански
двор – с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив. Имотите се продават такива, каквито са в
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
10927
75. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 2542/2001/119370 от
20.11.2012 г. възлага на Димитър Георгиев Димитров с постоянен адрес с. Бегунци, ул. 1-ва 45Г,
Група 4: двуетажна масивна административна
сграда с инв. № 21, със застроена площ 96 кв.
м, намираща се в парцел № 02, с. Бегунци,
състои се от: 1 етаж – четири стаи, коридор със
стълбище за 2-рия етаж, 2-ри етаж – пет стаи с
антре и стълбище за 1-ви етаж, тераса, изба – две
стаи с коридор и самостоятелно стълбище към
двора, таванско помещение, година на въвеждане – 1982 г., за сумата 5610 лв. Имотът се
намира в Стопански двор – с. Бегунци, община
Карлово, област Пловдив. Имотите се продават
такива, каквито са в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
10928
78. – Общинската служба по земеделие – Пазарджик, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във
връзка с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на
заявителите или упълномощени от тях лица за
обезщетяване със земеделски земи в община
Лесичово, област Пазарджик, че в срок 14 дни
след обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението ще бъде извършен въвод във владение
съгласно изработения и обявен план за обезщетяване. Графикът по дати, землища, местности и
обявлението в „Държавен вестник“ са изложени в
Общинската служба по земеделие и в кмествата
на селата в общината. При извършване на въвода
Общинската служба по земеделие съставя протокол съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
10840
15. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Община Поморие – брегоукрепване къмпинг „Европа“ – нос
Лахана – Почивна станция на Министерството
на отбраната – първи участък“, с трасе, преми-
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наващо през следните поземлени имоти с идентификатори: 57491.19.579 – крайбрежна плажна
ивица (д ържавна п убли чна собст веност), и
57491.16.566 – крайбрежна плажна ивица (изключителна държавна собственост), който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10761
86. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПЗ за промяна предназначението на
ПИ 72165.249.930, м. Блягорница, землище гр.
Твърдица, област Сливен, с начин на трайно
ползване нива, за разширение на „Дърводелски
цех“ в ПИ 72165.249.1. Изработеният проект е на
разположение всеки работен ден в стая 21, ет. ІІІ
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
общинската администрация.
10877
35. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на трасе през ПИ № 000003, 0.37,
090034 и 031030 за изграждане на предпазни
съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в целия участък,
граничещ с населеното място – с. Завой, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
10762

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Иван Господинов
Иванов от София, с която се оспорва чл. 10, ал. 5
и ал. 6, т. 2 от Наредба № Із-2815 от 7.11.2011 г.
за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи
дейности по пожарна безопасност в обекти и/или
експлоатация на уреди и съоръжения, свързани
с пожарната безопасност, издадена от министъра
на вътрешните работи, по което е образувано
адм. д. № 12943/2012 г. по описа на Върховния
административен съд.
10847
Върховният административен съд на основание
чл. 181 АПК съобщава , че е постъпило оспорване
от сдружение „Български лекари за Европейски
стандарт на специализация“ от София на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването, чл. 3 в частта
„и ежегодно определя броя на местата за специ-
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ализанти“, чл. 11а, чл. 18г, ал. 5, чл. 20 и 20а от
Наредба № 34 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр.
12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г.), издадена
от Министерството на здравеопазването, по което
е образувано адм. д. № 12716/2012 г. по описа на
Върховния административен съд.
10889
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от синдикална организация „Конфедерация на труда
„Подкрепа“ със седалище и адрес на управление
София, ул. Ангел Кънчев 2, на Решение № 872 от
23.10.2012 г. на Министерския съвет за одобряване
на проект на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2013 г., във връзка
с което е образувано адм. д. № 13891/2012 г. по
описа на ВАС.
10890
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Стоилка Иванова Порязова и
Благой Иванов Порязов, и двамата от Пловдив,
чрез процесуалните им представители адвокат
Снежана Стефанова, адвокат Катина Бончева и
адвокат Гинка Черничерска, против т. 6.1.3 от
приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № 16334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването – „Методика за дялово разпределение на топлинната
енергия в сгради – етажна собственост“, издадена
от министъра на икономиката и енергетиката,
по което е образувано адм. д. № 13542/2011 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
10923
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от
Стефан Христов Стефанов от Бургас, бул. Демокрация 104, вх. В, ап. 4, и Пенка Христова Стойчева
от Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 443, вх. Б, ет. 6,
на Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, за одобряване актуализация на
ПУП – ПРЗ на с. Маринка и разширение на с.
Маринка – окончателен проект, с който се предвижда включване в регулационните граници за
разширение на населеното място на поземлени
имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 и 21 по КВС,
изготвен при условията на чл. 16 ЗУТ, с посочена
редукция от 18% за осигуряване възможност за
провеждане на улична мрежа и изграждане на
обекти на социална и техническа инфраструктура
за обслужване на територията, съгласно графичната
част, таблицата с показатели за УПИ и устройствените зони и нанесените корекции върху плана, по
повод на което е образувано адм.д. № 2253/2012 г.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до съда.
10842
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Гроздан Цветков Станчев от Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 46, вх. 1, ет. 2, Пенка Петкова
Станчева от София, ж.к. Младост 2, бл. 212, вх. 1,
ет. 4, ап. 18, Сашо Динев Минчев от Бургас, ул.
Петко Д. Петков 2, и Стоянка Динева Гочева от
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Бургас, ул. Захари Зограф 41, на Решение № 11-10
от 26.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
за одобряване актуализация на ПУП – ПРЗ на с.
Маринка и разширение на с. Маринка – окончателен проект, с който се предвижда включване в
регулационните граници за разширение на населеното място на поземлени имоти в масиви 1, 2,
3, 4, 6, 7, 9 и 21 по КВС, изготвен при условията
на чл. 16 ЗУТ, с посочена редукция от 18 % за
осигуряване възможност за провеждане на улична мрежа и изграждане на обекти на социална
и техническа инфраструктура за обслужване на
територията, съгласно графичната част, таблицата с показатели за УПИ и устройствените зони
и нанесените корекции върху плана, по повод
на което е образувано адм.д. № 2244/2012 г. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до съда.
10843
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 1, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано административно дело № 4116/2012 г.
по описа на Административния съд – Варна, по
жалба от Стойно Михалев Станчев срещу Решение
№ 552-6 от протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот
643 по КП на м. Пчелина с ид. № 10135.2551.319
по КККР – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти за
обекти публична собственост – подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация
(ПУР) на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м.
Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път
за с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и с.о. Сълзица, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема. Съдът указва
на заинтересованите лица, че в срок 1 месец от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно
чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането
им като ответници в производството.
10939
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 3303/2012 г., на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е постъпило оспорване от Боянка
Гюрова Христова от Пловдив, ул. Капитан Райчо
30, вх. Г, ет. 6, и Филип Станев Филипов от гр.
Баня, ул. Банска 4 (ид. част от правото на строеж
в ЖСК, построена в УПИ V – общ. хранене и жил.
строителство в кв. 52 по плана на гр. Карлово),
против Заповед № 831 от 19.09.2012 г. на кмета
на община Карлово, с която е одобрен проект за
изменение на ПУП – ПР за УПИ VI-829, УПИ
V – общ. хранене и жил. строителство, УПИ
XV-830, магазин, улица с о.т. 114-113-183 и ПИ
№ 1370 в кв. 52 по УП на гр. Баня; изместване
на уличната регулация по улица с о.т. 114-113-183
с образуване за ПИ № 1370 на нов УПИ XVI1370, общ. обслужване, с регулационни граници
по съществуващите имотни при посочените
устройствени зони за УПИ V – Жс, и за УПИ
VI-829, УПИ XV-830, УПИ XVI-1370 – Жм. В
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в ДВ заинтересованите лица мо-
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гат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство чрез подаване на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.дело,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 16.01.2013 г. в 9 ч.
10937
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. дело № 268/2012 г.
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 9.01.2013 г. в 14 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 32, ал. 1,
т. 4 и чл. 33, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на
общински жилища на Община Сливен (приета
с Решение № 385 от 27.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Сливен).
10924
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Елена Атанасова
Илкова като заинтересована страна по адм. д.
№ 9169/2011 г., образувано по жалба на Дочка
Любенова Богданова и Борислав Любенов Нешев срещу одобрената със Заповед № РД-18-40
от 20.07.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
карта в частта є относно източната граница на
имот с идентификатор № 12084.2701.1143. Делото е
насрочено за 7.02.2013 г. от 14,30 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
10841
Административният съд – София-град, уведомява на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ, че производството по адм.д. № 10149/2012 г. на II отделение,
2 състав, е образувано по жалба на Костадин
Александров Страхилов срещу Решение № 413
по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния
общински съвет в частта относно УПИ V – „За
озеленяване с режим на Тго“ от кв. 30, местност
ж.к. Люлин 2 микрорайон, като в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, които притежават право на
собственост или ограничени вещни права върху
УПИ V – „За озеленяване с режим Тго“ от кв.
30, могат да се конституират като ответници в
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производството, като подадат до съда заявление
със съдържанието, посочено в чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
Делото е насрочено за 8.02.2013 г. от 9 ч.
10936
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Стоян Георгиев Стоянов от с. Руманя,
община Стара Загора, с която оспорва като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 5, ал. 1 и
чл. 15 от Наредбата за реда при отглеждане на
животни в населени места на Община Стара Загора, приета с Решение № 170 от 26.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, по което е
образувано административно дело № 453/2012 г.
по описа на А дминистративния съд – Стара
Загора, и е насрочено за 17.01.2013 г. от 14,30 ч.
10844
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
Хасково като представител на държавата по
пълномощие съгласно чл. 32, т. 4 във връзка с
чл. 31, ал. 2 ГПК с пълномощно изх. № 11-00-269
от 17.09.2011 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, против Решение
№ 317 от 19.10.2012 г. на Общинския съвет – с.
Минерални бани, прието с протокол № 19 от
заседание, проведено на 19.10.2012 г., с което са
одобрени ПУП – ПУР и ПРЗ за УПИ VІ, ХХVІ,
ХХVІІ, ХХVІІІ и част от кв. 14 по плана на с.
Минерални бани, област Хасково. По оспорването
е образувано адм.дело № 344/2012 г. по описа на
съда. Заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението за
оспорването в „Държавен вестник“. Заявлението
на заинтересованите лица за конституирането им
като ответници по делото следва да има съдържанието по чл. 218, ал. 5 ЗУТ и да бъде придружено
с писмени доказателства по чл. 218, ал. 6 ЗУТ,
удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10899
Административният съд – Шумен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Марияна Иванова
Илиева с постоянен адрес област Шумен, община
Никола Козлево, с. Пет могили, ул. Ленин 45,
депозирано чрез пълномощник и процесуален
представител адв. Надка Тодорова Игнатова от
АК – Варна, против разпоредбите на чл. 3, ал. 1,
т. 8, чл. 1, ал. 2 и чл. 6, ал. 3, изр. второ от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици
и пчелни семейства на територията на община
Никола Козлево, приета с Решение № 116 по протокол № 11 от 13.09.2012 г. на Общинския съвет – с.
Никола Козлево, по което е образувано адм.д.
№ 344/2012 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 21.01.2013 г. от 10,30 ч.
10935
Видинският районен съд, VII състав, уведомява
Флямур Демку, роден в Албания, без постоянен
и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр.д. № 2472/2012 г. по описа на съда,
образувано по предявен иск по чл. 49 СК от
Наталия Красимирова Начева, и му указва, че в
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двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в гражданското деловодство на Видинския районен съд, пл. Бдинци 1,
Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес
и да получи исковата молба и приложенията към
нея, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10880
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Атике Алиева и
Емине Алиева с последен адрес Турция, сега с
неизвестни адреси, да се явят в съда на 16.01.2013 г.
в 10,30 ч. като ответници по гр. д. № 691/2012 г.,
заведено от Шюкрю А. Осман. Ответниците Атике Алиева и Емине Алиева да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10903
Разградският районен съд призовава Евгени
Атанасов Ивайлов, роден на 10.04.1915 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, да се яви незабавно в качеството си на
ответник в Районния съд – Разград, стая № 106,
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията по гр.д. № 1664/2012 г. по описа
на Районния съд – Разград. Ответникът Евгени
Атанасов Ивайлов следва да посочи съдебен адрес
в Република България. Ако въпреки публикацията
Евгени Атанасов Ивайлов не се яви в съда, за да
получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10796
Шуменският районен съд, ХІІ състав, призовава Хаджъ Каплъ, роден на 3.03.1972 г., гражданин на Република Турция, с неизвестен адрес,
като ответник по гр. д. № 3290/2012 г. по описа
на Шуменския районен съд, ХІІ състав, заведено от Руджан Сюлейман Джелил чрез адв. Ася
Аспарухова, ШАК, иск по чл. 49, ал. 1 СК, да се
яви в съда в канцеларията на деловодството в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10845

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за множествена склероза“ – юридическо
лице с нестопанска цел, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 21.01.2013 г. в 10 ч. в София, район „Изгрев“,
УСБАЛНП „Св. Наум“, ул. Любен Русев 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
управителния съвет за дейността на сдружението през 2012 г.; проект за решение – ОС приема
доклада на УС за дейността на сдружението през
2012 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
и на отчета на УС за приходите и разходите на
сдружението за 2012 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет и отчета на
приходите и разходите на сдружението за 2012 г.;
3. приемане на бюджета на сдружението за 2013 г.;
проект за решение – ОС приема бюджета на сдружението за 2013 г.; 4. разглеждане на предложение
на УС за одобряване на молби за членство и за
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приемане на нови членове на сдружението; проект
за решение – ОС одобрява постъпилите молби
за членство и приема молителите за членове на
сдружението; 5. промяна на името на сдружението,
промяна на предмета на дейност на сдружението
и приемане на нов устав; проект за решение – ОС
приема предложенията за промяна на името на
сдружението, на предмета на дейност на сдружението и приема нов устав на сдружението; 6. разни.
10891
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българо-Скандинавска Търговска
Камара“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на камарата на
22.01.2013 г. в 16 ч. в София, ул. Гурко 1, Гранд
Хотел София, при следния дневен ред: 1. избор
на секретар на общото събрание; 2. избор на
преброител на общото събрание; 3. приемане на
доклад за дейността на камарата от 23 октомври 2011 г. до 22 октомври 2012 г.; 4. приемане
на финансов отчет на камарата за 2011 г.; 5.
приемане на бюджет на камарата за 2013 г.; 6.
разни. Поканват се всички членове на камарата
да вземат участие в общото събрание. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание
са на разположение на членовете на адреса на
камарата и на интернет страницата на камарата:
www.bg-nord.org. При липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на камарата.
10892
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъди
подготвен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 26.01.2013 г. в 10 ч. в София, ул. Пиротска 68,
в библиотеката на 18 СОУ „У. Гладстон“ общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
периода 5.2011 – 12.2012 г.; 2. освобождаване на
член на управителния съвет и избор на нов член
на управителния съвет на сдружението; 3. разни.
10817
26. – А двокатският съвет на Софийската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на 26 и 27.01.2013 г. в 8 ч. в зала „Максима“ в сградата на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната година и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3.
разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4.
приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната.
10929
24. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство на Национален учебен
комплекс по култура – Горна баня“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 7.02.2013 г. в 16 ч. на адреса на
сдружението: София, район „Овча купел“, кв. Горна
баня, ул. Вечерница 21, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на настоятелството;
2. приемане на нови членове на настоятелството;
3. промени в устава във връзка с членството и
приемането на нови членове; 4. разни.
10896
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1. – Управителният съвет на спортен клуб
„Клуб по баскетбол – Славия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на членовете си на 5.02.2013 г. в 10 ч. в
София, ул. Коломан 1, ет. 2 – заседателната зала
на ОСК „Славия“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на клуба; 2.
промени в устава на клуба; 3. организационни въпроси. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез изрично упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали ще са на разположение на
членовете в седалището на клуба.
10849
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
„Пегая“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.01.2013 г. в 10,30 ч.
на ул. Капитан І-ви ранг Георги Купов 51, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2012 г.; 2. вземане на решение за
прекратяване на сдружението и ликвидацията му;
3. избор на ликвидатор; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10902
78. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство на
ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 30.01.2013 г. в 18 ч. във Варна, ж.к. Младост 2,
ул. Иван Церов, Актовата зала на ПГИ „Д-р Иван
Богоров“, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за работата на настоятелството в периода
2010 – 2012 г.; 2. избор на съвет на настоятелите
на УН при ПГИ „Д-р Иван Богоров“; 3. промяна в устава на сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
„Училищно настоятелство на ПГИ „Д-р Иван
Богоров“ – Варна; 4. приемане на нови членове
на училищно настоятелство на ПГИ „Д-р Иван
Богоров“ – Варна; 5. определяне размера и срока
на членския внос; 6. обсъждане на предложения за
набиране и разходване на средства от доброволни
вноски. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите.
10829
124. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – гр. Добрич, на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на 26.01.2013 г. в 8,30 ч.,
което ще се проведе в гр. Добрич, „Международен
колеж“ – ООД, ул. България 3, зала „Албена“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2012 г. и вземане
решения по него; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на
бюджет на САК за следващата финансова година; 5.
определяне броя на членовете на САК, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет,
контролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10900
23. – Управителният съвет на „Тенис клуб Каварна“, гр. Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно годишно събрание
на 18.01.2013 г. в 17 ч. в залата на Община Каварна
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет и контролния съвет за дейността на „Тенис
клуб Каварна“ за 2011 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет; 3. избор на нов УС, КС и председател; 4. текущи. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч.
независимо от броя на присъстващите.
10813
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Форта – Костенец“, гр. Костенец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква общо събрание на СК
„Форта – Костенец“ на 26.01.2013 г. в 15 ч. в гр.
Костенец, ул. Боровец 73, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на клуба; 2. финансов
отчет за 2012 г.; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
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