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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
отговорността на държавата и общините за
вреди (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59
от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 33
от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 17 от 2009 г.
и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като местната подсъдност
се определя по чл. 7, ал. 1“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи,
прокуратурата или съда, при:
1. задържане под стража, включително
като мярка за неотклонение, домашен арест,
когато са били отменени, прилагане от съда
на задължително настаняване и лечение или
принудителни медицински мерки, когато те
бъдат отменени, както и при всички други
случаи на лишаване от свобода в нарушение на
чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи, съставена в
Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.)(обн., ДВ, бр. 80
от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97
от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), наричана понататък „Конвенцията“;
2. нарушаване на права, защитени от чл. 5,
§ 2 – 4 на Конвенцията;
3. обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако
образуваното наказателно производство бъде
прекратено поради това, че деянието не е
извършено от лицето или че извършеното
деяние не е престъпление, или поради това,
че наказателното производство е образувано,
след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
4. налагане на наказание по Наказателния
кодекс или на административно наказание,
когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;
5. прилагане от съда на административна
мярка, когато решението му бъде отменено
като незаконосъобразно;
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6. изпълнение на наложено наказание над
определения срок или размер;
7. незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.“
2. В ал. 3 след думите „Исковете по ал. 1“
се добавя „и 2“.
§ 3. Създава се чл. 2б:
„Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок
Чл. 2б. (1) Държавата отговаря за вредите,
причинени на граждани и на юридически лица
от нарушение на правото на разглеждане и
решаване на делото в разумен срок съгласно
чл. 6, § 1 от Конвенцията.
(2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по
реда на Гражданския процесуален кодекс, като
съдът взема предвид общата продължителност
и предмета на производството, неговата фактическа и правна сложност, поведението на
страните и на техните процесуални или законни
представители, поведението на останалите участници в процеса и на компетентните органи,
както и други факти, които имат значение за
правилното решаване на спора.
(3) Предявяването на иск за обезщетение
за вреди по висящо производство не е пречка
за предявяване на иск и след приключване на
производството.“
§ 4. В чл. 7 думата „местожителството“ се
заменя с „настоящия адрес или седалището“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1“
се заменят с „чл. 1, ал. 1, чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 2а
и чл. 2б, ал. 1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Гражданите и юридическите лица могат
да предявят иск по чл. 2б, ал. 1 по приключени производства само когато е изчерпана
административната процедура за обезщетение
за вреди по реда на глава трета „а“ от Закона
за съдебната власт, по която няма постигнато
споразумение.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 6. В чл. 9, ал. 2 след думите „по чл. 2,
ал. 1“ се добавя „и 2, чл. 2а и чл. 2б, ал. 1“.
§ 7. В чл. 11, ал. 1 думата „предварителното“
се заменя с „досъдебното“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон или от уведомяването
им от регистратурата на Европейския съд по
правата на човека искове за обезщетение по
чл. 2б могат да подават и лицата, чиито жалби
пред Европейския съд по правата на човека са
отхвърлени поради неизчерпване на новосъздадените вътрешноправни средства за защита
и производствата по тях са все още висящи
пред националните инстанции.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон или от уведомяването им от регистратурата на Европейския съд по правата на
човека лицата, чиито жалби пред Европейския
съд по правата на човека са отхвърлени поради
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неизчерпване на новосъздадените вътрешноправни средства за защита и производствата по тях
са приключили пред националните инстанции,
могат да подадат заявления за обезщетение по
реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната
власт.
§ 9. Право да подадат заявление за обезщетение по реда на глава трета „а“ от Закона за
съдебната власт в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон имат и лицата, чиито национални досъдебни или съдебни производства
са приключили към датата на влизане в сила
на този закон и не са изтекли повече от 6 месеца от постановяването на окончателния акт.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11049

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната
парламентарна анкетна комисия за проверка
на всички данни, факти и обстоятелства за
решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“
от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 34 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
парламентарна анкетна комисия за проверка
на всички данни, факти и обстоятелства за
решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“
от 2002 г. до края на месец март 2012 г., създадена с Решение на 41-ото Народно събрание
от 3 октомври 2012 г., до 29 март 2013 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 29 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10972

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Моника Ханс
Панайотова като народен представител от 24.
едномандатен избирателен район – София.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 6 декември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11131
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г.

за изменение на Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерството на правосъдието, одобрена с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г.,
бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г.,
бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; попр.,
бр. 24 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1998 г.,
бр. 14 от 2000 г.; Решение № 798 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 19
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г.,
бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; Решение
№ 295 на Върховния административен съд от
2004 г. – бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105
от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г.,
бр. 39 и 77 от 2009 г. и бр. 30 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В раздел Г „Такси, събирани от Министерството на правосъдието“ т. 62в се изменя така:
„
1
2
62в За издаване на свидетелство
за съдимост:
а) на лица, родени в чужбина,
които пребивават в Република
България
б) в електронен вид

3

5
3

4
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(2) Бюджетните кредити по ал. 1 се одобряват в изпълнение на решението по т. 23
по Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 7 октомври 2009 г. относно
финансиране от държавния бюджет на проекти
на територията на община Пловдив във връзка
с приемането и депонирането на 100 000 тона
балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет за сметка на разчетените
по централния бюджет целеви средства за тази
цел и чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени в бюджетните
взаимоотношения на община Пловдив с централния бюджет за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 30 ноември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11041

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на община Пловдив във
връзка с приемането и депонирането на 100 000
тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г.
по бюджета на община Пловдив в размер до
8 488 887 лв. за финансиране на инфраструктурни обекти съгласно приложението.

№
по
ред

Наименование на инфраструктурните
обекти

1.

Разширение на бул. Марица-юг – от
ул. Висла до бул. Руски

2.

Изграждане и ремонт на тротоарни настилки

3.

Изграждане и ремонт на улично осветление

4.

Мост на р. Марица с развръзки

5.

Бул. Северен – от мост „Адата“ до Брезовско шосе

6.

Разширение на Асеновградско шосе

7.

Проектиране на ул. Царевец – от бул. Свобода до ул. Хаджи Димитър

8.

Проектиране на Коматевско шосе

9.

Проектиране на бул. Руски – от бул. Шести
септември до Централна гара

10. Проектиране на централна и на старинна
градска част
11. Реализиране на проект „Одеон“
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

Наименование на инфраструктурните
обекти

12. Оборудване на Синя зона
13. Табели, материали за маркировка на Синя
зона, оградни пана и мантинели
14. Пробив на Водна палата
15. Проектиране на основен ремонт на административна сграда и пристройка на пл.
Централен 1
16. Пристрояване към съществуващата сграда
на Обединено детско заведение „Космонавт“
в район „Северен“
17. Целодневна детска градина в район „Южен“
по приспособен проект от Целодневна детска градина „Червената шапчица“
18. Проектиране на велоалеи
19. Югоизточен обход – актуализация на проект

за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 30, 45, 52, 61, 71, 72, 80, 82 и 94 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи
за персонал) на първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2012 г.“ на ред 24 се правят следните изменения:
1. В колона 12 числото „1 024 525“ се заменя
с „1 884 525“.
2. В колона 13 числото „12 294 300“ се заменя с „13 154 300”.

20. Обследване и проектиране
21. Регионално съоръжение за изгаряне на
болнични отпадъци – Пловдив

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков

22. Регионално съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци – кабелни ел. проводи 20
kV и монтаж на БКТП 1*800 kVА с монтаж
на трансформатор
23. Бул. Мария-Луиза – достъп до обект „Консерваци я, реставраци я, експониране и
изг ра ж дане на защи тено пок ри т ие на
„Малката базилика от Филипопол“
11042

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г.

за изменение на Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91 и 106 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 5 думите „30 ноември“ се
заменят със „7 декември“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
30 ноември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11043
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Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2012 г. по
бюджетите на Министерския съвет и на община Любимец
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2012 г. в общ
размер 13,7 млн. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет – за
осигуряване дейността на администрацията
на Министерския съвет и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към него,
включително за разплащане на задължения
към доставчици – 13,5 млн. лв.;
2. по бюджета на община Любимец – за окончателно разплащане на извършени строителноремонтни дейности на обекти на територията на
гр. Любимец и с. Малко Градище – 0,2 млн. лв.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на икономии на разходи и на трансфери по републиканския бюджет за 2012 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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(2) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши налагащите
се от чл. 1 промени по съответните бюджети
и по бюджетните взаимоотношения на община
Любимец с централния бюджет за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на главния
секретар на Министерския съвет и на кмета
на община Любимец.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11111

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Комисията
по търговия на Шанхай, Китайска народна
република
(Одобрен с Решение № 921 от 8 ноември 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 20 ноември 2012 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Комисията по търговия на Шанхай, Китайска
народна република, наричани по-натат ък
„Страните“,
Желаейки да засилят техните двустранни
икономически отношения,
Искайки да разширят икономическото
с ът ру д н и чес т во меж д у п рофесиона л н и т е
организации и бизнес средите, камарите и
асоциациите от двете страни,
Стремейки се да увеличат инвестиционното
сътрудничество и да проучат нови сфери за
инвестиции,
Потвърждавайки тяхното придържане към
принципите на равенство и взаимна изгода,
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се договориха да сключат следния Меморандум за разбирателство:
1. Страните ще положат усилия да развият инвестиционното и търговското
сътрудничество между бизнеса и организациите от Шанхай и България.
2. Страните ще си сътрудничат за организирането на промоционални дейности с цел увеличаване на взаимните
инвестиции, като: семинари, форуми,
мисии за насърчаване на инвестициите,
инвестиционни панаири и изложби.
3. Страните ще обменят информация за
инвестиционните политики и наредби;
ще проучват и създават възможности за
смесени предприятия и кооперации в
частния сектор; ще оказват съдействие
за откриване на представителства и
клонове на компании от Шанхай и
България и ще насърчават други форми
на сътрудничество в съответствие със
законите в двете страни.
4. Двете страни ще насърчават и оказват
съдействие, в рамките на техните компетенции, китайски фирми да инвестират в български индустриални зони.
„Национална компания индустриални
зони“ – ЕАД, ще предложи програмата
на индустриалната зона, ще организира
съответните отдели за своевременно
провеждане на промоционален семинар в Шанхай с цел представяне на
инвестиционния климат и политики.
Комисията по търговия на Шанхай ще
окаже съдействие и подкрепа за организиране на местни предприятия за
участие в семинарите и за подготовка
на фирми с инвестиционни намерения
да проучат своевременно българския
пазар и договаряне на проект на индустриална зона.
5. Страните ще насърчават сътрудничеството между малките и средните предприятия (МСП) от Шанхай и България
и взаимно ще предоставят информация
относно политиките и законодателството в областта на МСП.
6. Страните ще оказват съдействие и подкрепа за създаването на нови и разширяване на съществуващите бизнес
контакти меж д у предпри яти ята от
Шанхай и България.
7. Страните ще насърчават предприятията от двете страни да участват в панаири, изложения, форуми и симпозиуми,
които се провеждат на територията на
Шанхай и България.
8. Този Меморандум за разбирателство
ще влезе в сила от датата на подписване
и ще бъде в сила за срок 5 години. Той
ще бъде продължаван автоматически
за последващи петгодишни периоди,
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освен ако една от Страните информира
другата Страна писмено най-малко 3
месеца преди изтичането на срока на
действие за своето намерение да прекрати този Меморандум.
9. Текстът на този Меморандум може
да бъде изменян или допълван по взаимно писмено съгласие по искане на
всяка една от Страните. Измененията и
допълненията ще влязат в сила в съответствие с разпоредбите на параграф 8
от този Меморандум за разбирателство
и ще бъдат неразделна част от него.
10. Този Меморандум ще бъде изпълняван
в съответствие със законите и разпоредбите в двете страни. Всички спорове, възникващи при изпълнението
и тълкуването на този Меморандум,
ще бъдат уреждани чрез приятелски
разговори.
11. Този Меморандум не е предназначен
да на лож и как вито и да е правно
обвързващи за Страните права или
задължения.
Този Меморандум е подписан в Шанхай на
20 ноември 2012 г. в два оригинални екземпляра
с еднаква сила, всеки от които на китайски,
български и английски език. В случай на различия при тълкуването меродавен ще бъде
текстът на английски език.
За Министерството
на икономиката,
енергетиката и туризма
на Република България:
Делян Добрев,
министър на
икономиката,
енергетиката и туризма
11031

За Комисията по
търговия на Шанхай,
Китайска народна
република:
Ван Син Пин,
заместник-председател
на Комисията по
търговия на Шанхай

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за отменяне на Наредба № Із-1215 от
2006 г. за реда за достъп до информационните
фондове на Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)
§ 1. Наредба № Із-1215 от 2006 г. за реда
за достъп до информационните фондове на
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 71 от 2006 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
За министър:
Веселин Вучков
10963
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2815 от 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 (обн., ДВ, бр. 91 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 11 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 10 се създава ал. 9:
„(9) Критериите, на които следва да отговарят центровете за професионално обучение
(ЦПО) за извършването на обучението по
ал. 6, се определят съвместно от директора
на ГДПБЗН – МВР и председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и се публикуват
в интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. актуално удостоверение за търговска
регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския
регистър;“
б) създава се т. 4:
„4. списък с адресите на сервизите, в които
ще се осъществяват дейностите по чл. 8, т. 1,
а за мобилните сервизи – държавен контролен
номер на моторното превозно средство;“.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „лицата“ се
добавя в скоби „приложение № 1а“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 2 и 3 се прилагат
в оригинал или заверени преписи:
1. от заявителя с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване
„Вярно с оригинала“ на всяка страница – за
документите по ал. 2;
2. от нотариус – за документите по ал. 3.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) За преминатия курс за първоначална професионална подготовка в АМВР и за
прослужено време в структурите на МВР не
се представят документи по ал. 3, т. 5, а в
списъка по ал. 3, т. 1 се включва информация
относно годината на постъпване и напускане
на структурите на МВР, последна месторабота
в системата на МВР, прослужени години по
съответното направление на дейност и година на завършване на курса за първоначална
професионална подготовка.
(6) При разширяване обхвата на дейностите по чл. 4 към заявлението могат да не
се прилагат документите по ал. 2 и 3, чийто
срок на валидност не е изтекъл към датата на

С Т Р. 8

ДЪРЖАВЕН

подаването му. В този случай в заявлението
по ал. 1 се посочва регистрационният номер
на полученото разрешение или предходно
внесено заявление.“
§ 3. В чл. 19, ал. 1 думите „3-дневен срок“
се заменят със „срок от десет работни дни“.
§ 4. В чл. 30 след думите „актовете по прилагането му“ се добавят запетая и думите „а
за мероприятия с краткосрочен характер – съгласно условията на сключения договор“.
§ 5. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Лицата, ръководещи дейности
по смисъла на наредбата, организират и
контролират спазването на реда за осъществяването им.
(2) Лицата, ръководещи непосредствено
дейността по чл. 8, т. 2, извършват следното:
1. съгласуват график за извършване на
проверки от лицата, непосредствено осъществяващи дейността, в който отбелязват датата
на извършените проверки и се подписват;
2. годишно обслужване на ПИС, ПГС и
системите за управление на дим и топлина
в обектите, където е налична повече от една
от посочените системи.
(3) Лицата, ръководещи дейността по чл. 4,
т. 3, непосредствено извършват дейностите
по чл. 7, т. 1, 2 и 4 и съгласуват документите
по чл. 7, т. 6.
(4) В случай на отсъствие на лицата, ръководещи дейността по чл. 4, търговецът с
писмена заповед определя заместник.“
§ 6. В чл. 40 се създават ал. 7, 8 и 9:
„(7) Търговците, извършващи експлоатация на противопожарни уреди по чл. 8,
т. 1, презареждат носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и
пенообразуватели, за които е удостоверено
съответствието и изискванията за гасителна
ефективност съгласно Наредба № Із-1543 от
2012 г. за разрешителната и контролна дейност
на продуктите за пожарогасене по отношение
на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59
от 2012 г.).
(8) Търговци, извършващи експлоатация на
противопожарни съоръжения по чл. 8, т. 2,
презареждат стационарните пожарогасителни
системи и инсталации с пожарогасителни
п ра хове и пенообразу ват ели, за кои т о е
удостоверено съответствието с изискванията
за гасителна ефективност съгласно Наредба
№ Із-1543 от 2012 г. за разрешителната и
контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност.
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(9) При п резареж дане на носим и т е и
возимите пожарогасители и стационарните
пожарогасителни системи и инсталации с
пожарогасителните вещества по ал. 7 и 8
търговците, извършващи експлоатация на
противопожарни у реди и съоръжения, са
длъжни да предоставят на собствениците
на пожарогасителите и стационарните пожарогасителни системи или на техните представители копия от декларациите по чл. 9
от Наредба № Із-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите
за пожарогасене по отношение на тяхната
гасителна ефективност.“
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проверките по ал. 1 имат за цел да
установят наличието на условия за осъществяване на дейността от търговеца, спазването на
условията, при които е било издадено разрешението, и спазване на реда за осъществяване
на дейността.“
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. контролни – извършват се три месеца
след издаване на разрешение или сключване
на договор с юридически и физически лица
за установяване наличието на условия за
осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1,
2 и 4 и спазване на реда за осъществяване
на дейността;“.
§ 8. В чл. 43 след думата „разрешението“
се добавят думите „и реда за осъществяване
на дейността“.
§ 9. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В протокола по ал. 1 се разпореждат
писмено необходимите мероприятия за изпълнение изискванията на наредбата.“
§ 10. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. За нарушения на изискванията на
тази наредба на търговците се налагат административните наказания по чл. 279 ЗМВР.“
§ 11. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. е извършил системно нарушение на реда
за осъществяване на дейностите, за които е
получил разрешение по чл. 91е, ал. 1 ЗМВР.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В четиринадесетдневен срок от датата
на отнемане на разрешението началниците
на СУПБЗН/ОУПБЗН уведомяват писмено
директора на ГДПБЗН – МВР.“
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§ 12. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 7, 8 и 9:
„7. „Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е степента по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „б“ от Закона за висшето образование.
8. „Системно нарушение“ е налице, когато
са извършени три или повече административни нарушения на наредбата в срок до
една година.
9. „Обект“ е недвижим имот, на територията на който се осъществява дейността,
а за дейностите по чл. 8, т. 1 – сервизът
(включително мобилен сервиз), в който се
осъществява дейността.“
§ 13. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 17, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИК А НА
....................................
(ГДПБЗН – МВР; СУПБЗН/ОУПБЗН)
гр. ...............................
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................... ,
(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)

................................................................................. ,
представляван от ...................................................
(име, презиме, фамилия)

на длъжност ...........................................................
(изписва се длъжността на заявителя)

Адрес за кореспонденция:
телефон за контакт .............................................. ,
е-mail: ................................... @ ..............................
ЕИК..........................................................................
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК,
На основание чл. 91е ЗМВР и Наредба № Із-2815 от
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 (наредбата) моля да ми
бъде издадено разрешение за осъществяване на
следните дейности:
 пожарогасителна дейност;
 спасителна дейност;
 противопожарно обезопасяване и провеждане
на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти;
 експлоатация на противопожарни уреди и
съоръжения, включваща:

сервизно обслужване на носими и возими
		
пожарогасители и/или;
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поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвест и телни
системи, системи за управление на дим
и топлина и пожарни кранове.
Забележка. Заявителят маркира със знак 
или  дейността, за която да му бъде издадено
разрешение на територията на ...............................
......................................................................................


(на цялата страна, конкретната област или обект)

Прилагам към заявлението следните документи:
1. За търговеца:
 Актуално удостоверение за търговска регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър;
 Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
 документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират
в системата на МВР по Закона за държавните
такси;
 списък с адресите на сервизите, в които
ще се осъществяват дейностите по чл. 8, т. 1,
а за мобилните сервизи – държавен контролен
номер на моторното превозно средство.
Забележка. Документите по т. 1 се внасят в
оригинал или копия, заверени с подпис и печат на
заявителя и щемпел или собственоръчно изписване
„Вярно с оригинала“ на всяка страница.
2. За ръководителя и за лицата, непосредствено
осъществяващи дейност по чл. 4 от наредбата:
 списък с трите имена и длъжностите (задълженията) на лицата, както и информация за
преминатия курс за първоначална професионална
подготовка и трудовия стаж в структурните звена
на МВР;
 свидетелства за съдимост;
 медицински удостоверения за здравния
статус;
 удостоверения от лечебно заведение, че
лицата не страдат от психическо заболяване.
Забележка. Документите по т. 2 се прилагат в
оригинал или нотариално заверено копие.
3. Документи, удостоверяващи квалификацията на лицата по чл. 10 от наредбата:
3.1. За ръководителите на пожарогасителна
дейност, спасителна дейност, противопожарно
обезопасяване и провеждане на превантивни и
организационни мероприятия за осигуряване на
пожарната безопасност в обекти:
 диплома за завършено висше образование
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област „технически
науки“ по специалност „Пожарна и аварийна
безопасност“ или други сходни специалности в
сферата на ПБ или;
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 диплома за завършено висше образование
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по други специалности в
област „технически науки“ или;
 диплома за завършено средно образование.
3.2. За ръководител на дейността експлоатация
на противопожарни съоръжения, включваща
поддържане и обслужване на пожарогасителни
системи, пожароизвестителни системи, системи
за управление на дим и топлина и пожарни
кранове:
 диплома за завършено висше образование
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по други специалности в
област „технически науки“;
 удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР или в центровете
за професионално обучение за поддържане и
обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление
на дим и топлина и пожарни кранове.
3.3. За лица, непосредствено осъществяващи
пожарогасителна дейност, спасителна дейност
и обезопасяване и провеждане на превантивни
и организационни мероприятия за осигуряване
на пожарната безопасност в обекти:
 диплома за завършено средно образование.
3.4. За лица, непосредствено осъществяващи
обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление
на дим и топлина и пожарни кранове:
 диплома за завършено средно образование;
 удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР или в центровете
за професионално обучение за поддържане и
обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление
на дим и топлина и пожарни кранове.
3.5. За лица, непосредствено осъществяващи
сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители:
 диплома за завършено средно образование;
 удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР или в центровете за
професионално обучение за сервизно обслужване
на носими и возими пожарогасители.
Забележка. Документите по т. 3 се прилагат в
оригинал или нотариално заверено копие.
4. Регистрационен номер на получено разрешение или предходно внесено заявление:
..................................................................................
Дата: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ _ г.

Подал
заявлението:
________
(подпис)“

§ 14. Създава се ново приложение № 1а
към чл. 17, ал. 3, т. 1:
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„Приложение № 1а
към чл. 17, ал. 3, т. 1
СПИСЪК
с трите имена, длъжностите/задълженията на
ръководителя и лицата, непосредствено осъществяващи дейности по чл. 4
1.___________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________________________________
(длъжност/задължения – ръководител и/или непосредствено осъществяващ дейност)
____________________________________________
(дейност съгласно наредбата)
____________________________________________
(преминат курс за първоначална професионална подготовка и трудов стаж в структурните звена на МВР)
2.___________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________________________________
(длъжност/задължения – ръководител и/или непосредствено осъществяващ дейност)
____________________________________________
(дейност съгласно наредбата)
____________________________________________
(преминат курс за първоначална професионална подготовка и трудов стаж в структурните звена на МВР)
3.___________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________________________________
(длъжност/задължения – ръководител и/или непосредствено осъществяващ дейност)
____________________________________________
(дейност съгласно наредбата)
____________________________________________
(преминат курс за първоначална професионална подготовка и трудов стаж в структурните звена на МВР)
4. ........

Дата:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Управител:_ _ _ _ _ _ _ _ _
(подпис)

Забележки:
1. В т. 1, на ред „дейност съгласно наредбата“ се
изписва дейността по чл. 4, т. 1 – 4. За дейността
по чл. 4, т. 4 се посочват дейностите по чл. 8, т. 1
и/или 2.
2. За трудовия стаж в структурните звена на
МВР в списъка се включва информация относно
годината на постъпване и напускане на структурите
на МВР, последна месторабота и прослужени години по съответното направление на дейност, а за
завършения курс за първоначална професионална
подготовка в Академията на МВР – годината на
завършване на курса.“

§ 15. Приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 се
изменя по следния начин:
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„Приложение № 8
към чл. 40, ал. 6
ПРОТОКОЛ № _ _ _ _ _ _
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване,
презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)
Днес ....................................................... 20 ... г. в гр./с. ......................................................................
ръководителят (упълномощеният представител)
....................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

на ............................................ адрес: гр./с. ...................................... обл. ................................................
ЕИК:...........................................................................................................................................................

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено
обслужване, както следва:
№
ИдентиКатегоМаса
Пожаро
Номер на
Вид на из- Дата на Име на Подпис
по
фикацирия на
на загасителн о
разреше
вършеното извър- лицето, на лиред онна мар- пожароредения
веществ о
нието за
обслужване шеното извърцето,
кировка
гасителя пожарога
(вода,
гасителна (техническо обслуж- шило
извърна всеки съгласно сител, kg прах, СО 2
ефектив
обслужваване
обслужшило
пожарога- т. 4.3.2.2
или др.)
ност на
не, презаван ето обслужсител
от БДС
пожаро
реждане
ването
(марка,
ISO
гасителното или хидромодел,
11602в-во
статично
сериен но2:2002
(за прах и
изпитване
мер и др.)
пенообра
на устойзувател)
чивост на
налягане)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер
на стикер

11

Собственик на пожарогасителя/ите: ......................................., адрес: гр./с. ................................................ ,
обл. .........................................................................тел.: .......................................................................................
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)
Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила
обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.
ПРЕДАЛ:
___________________ 		ПРИЕЛ:
__________________________
(ръководител/
(подпис, печат)
(собственик/
(подпис)
упълномощен 		
представител
представител на 		
на собственика)
организацията,
извършила
обслужването)
____________________
_________________________
(име, фамилия)		(име, фамилия, длъжност)“

Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение
на § 6, който влиза в сила от 4 февруари 2013 г.
За министър:
Веселин Вучков
10964
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2005 г. за условията и реда за
безвъзмездно предоставяне на медицински
изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни
съставки (обн., ДВ, бр. 13 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „Националният център по трансфузионна хематология“.
§ 2. В чл. 2 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „Националният център по трансфузионна хематология“.
§ 3. В чл. 3 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „Националния
център по трансфузионна хематология“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Резултатите от извършените анализ
и планиране по чл. 4 се предоставят ежегодно
до 30 септември на ръководителя на Националния център по трансфузионна хематология
и на директорите на регионалните здравни
инспекции.“
§ 5. В чл. 6 думите „Националния център
по хематология и трансфузиология“ се заменят
с „Националния център по трансфузионна
хематология“.
§ 6. В чл. 8 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „Националния
център по трансфузионна хематология“.
§ 7. В чл. 9 в текста преди т. 1 думите
„Министерството на здравеопазването“ се
заменят с „Националният център по трансфузионна хематология“.
§ 8. В чл. 11 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „Националния
център по трансфузионна хематология“.
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Ръководителите на центровете
по трансфузионна хематологи я, на които
са предоставени безвъзмездно медицински
изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни
съставки, ежегодно до 30 октомври изпращат
в Националния център по трансфузионна
хематология отчет за разхода по лечебни заведения, видове и количества на получените
медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв
и кръвни съставки.
(2) Копие от отчета по ал. 1 се изпраща
на директорите на регионалните здравни
инспекции.
(3) Ръководителят на Националния център
по трансфузионна хематология изпраща в
Министерството на здравеопазването ежегодно, в срок до 31 януари на следващата
година, обобщена справка за полу чените
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безвъзмездно от центровете по трансфузионна хематология медицински изделия за
вземане, диагностициране, преработване и
съхраняване на кръв и кръвни съставки през
предходната година.“
§ 10. В чл. 14, ал. 2 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
§ 11. Приложението към чл. 3 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 3
Медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и
кръвни съставки, които се предоставят безвъзмездно от Националния център по трансфузионна
хематология
I. Медицински изделия за нуждите на центровете за трансфузионна хематология и на
многопрофилните болници за активно лечение,
в чиято структура има отделение по трансфузионна хематология:
1. Единичен пластмасов сак за вземане на
кръв (комплект);
2. Двоен пластмасов сак за вземане на кръв
(комплект);
3. Двоен пластмасов сак за вземане на кръв
с добавен разтвор (комплект);
4. Троен пластмасов сак за вземане на кръв
(комплект);
5. Троен пластмасов сак за вземане на кръв
с добавен разтвор (комплект);
6. Четворен пластмасов сак за вземане на
кръв (комплект);
7. Четворен пластмасов сак за вземане на
кръв с добавен разтвор (комплект);
8. Четворен пластмасов сак за вземане на
кръв с вграден филтър за обезлевкоцитяване на
цяла кръв (комплект);
9. Четворен пластмасов сак за вземане на кръв
с вградени филтри за обезлевкоцитяване на еритроцитен и тромбоцитен концентрат (комплект);
10. Пластмасов сак за преливане на кръв при
деца (комплект);
11. Пластмасов сак за апаратна тромбофереза
(комплект);
12. Пластмасов сак за мануална плазмафереза
(комплект);
13. Система за плазмафереза (комплект);
14. Вакуум епруветки с калиево ЕDТА;
15. Вакуум епруветки без калиево ЕDТА;
16. Алуминиеви клипси за еднократна употреба;
17. Пластмасови холдери за еднократна употреба.
II. Медицински изделия за нуждите на центровете за трансфузионна хематология:
1. Тестове за диагностика на хепатит В;
2. Тестове за диагностика на хепатит С;
3. Тестове за диагностика на HIV – 1,2;
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4. Тест ове за диаг ност ика на Treponema
Pallidum;
5. Тест реагенти за определяне на А, В, 0
кръвни групи;
6. Тест реагенти за определяне на D антигени;
7. Тест реагенти за определяне на CDE антигени;
8. Тест реагенти за определяне на C антигени;
9. Тест реагенти за определяне на с антигени;
10. Тест реагенти за определяне на Е антигени;
11. Тест реагенти за определяне на е антигени;
12. Тест реагенти за определяне на Kell антиген;
13. Тест реагенти за определяне на Cellano
антиген;
14. Тест реагенти за определяне на M антиген;
15. Тест реагенти за определяне на N антиген;
16. Тест реагенти за определяне на P1 антиген;
17. Тест реагенти за определяне на S антиген;
18. Тест реагенти за определяне на s антиген;
19. Тест реагенти за определяне на Jk (a)
антиген;
20. Тест реагенти за определяне на Jk (b)
антиген;
21. Тест реагенти за определяне на Lu (a)
антиген;
22. Тест реагенти за определяне на Lu (b)
антиген;
23. Тест реагенти за определяне на Fy (a)
антиген;
24. Тест реагенти за определяне на Fy (b)
антиген;
25. Тест реагенти за определяне на Le (a)
антиген;
26. Тест реагенти за определяне на Le (b)
антиген;
27. Полиспецифичен антиглобулинов серум
за диагностика на антиеритроцитни антитела;
28. Антикомплементарни антиглобулинови
серуми за диагностика на антиеритроцитни
антитела;
29. Анти-gG антиглобулинови серуми за диагностика на антиеритроцитни антитела;
30. Тест реагенти с полиспецифичен анти
глобулинов серум за диагностика на антиеритроцитни антитела;
31. Микроплаки за диагностика;
32. Микрокювети за фотометрично определяне
на хемоглобин в кръвта;
33. Други медицински изделия за вземане,
диагностициране, преработване и съхранение
на кръв и кръвни съставки.“

Министър:
Десислава Атанасова
11014
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № Н-12
от 21 ноември 2012 г.

за реда за идентифициране, деклариране,
предоставяне на статут и за определяне на
категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване
обстоятелства в Националния регистър на
недвижимите културни ценности
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за:
1. идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижимите културни
ценности (НКЦ);
2. издаване на предварителна оценка за
деклариране на обекти на недвижимото културно наследство и на заключителна оценка
за предоставяне на статут на НКЦ;
3. дейност на комисията по чл. 159, ал. 2
от Закона за културното наследство (ЗКН);
4. определяне на категорията на НКЦ по
чл. 50, ал. 1 ЗКН;
5. достъп до Националния регистър на
НКЦ, наричан по-нататък „регистъра“, и подлежащите на вписване обстоятелства.
Чл. 2. (1) Дейностите по идентифициране
обхващат издирване, изучаване и издаване на
предварителна оценка на изследвания обект
като НКЦ.
(2) Декларирането на обект на недвижимото културно наследство, който може да
бъде определен като културна ценност, се
извършва със заповед на министъра на културата, с която се определят предварителна
категория, класификация и временни режими
за опазване.
(3) Предоставянето на стату т на НК Ц
включва определянето на нейната класификация, категория и режими за опазване, изготвени въз основа на заключителна оценка,
и се извършва за:
1. недвижими културни ценности с категория „световно значение“ – с вписването им в
Списъка на световното наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО,
по предложение на министъра на културата;
2. групови НКЦ с категория „национално
значение“ – със заповед на министъра на
културата след съгласуване с министъра на
регионалното развитие и благоустройството, а
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когато в границите на недвижимата културна
ценност попадат защитени територии по Закона за защитените територии или защитени
зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие – и с министъра на околната
среда и водите;
3. недвижими културни ценности с категория „местно значение“, „ансамблово значение“
и „за сведение“ – със заповед на министъра
на културата.
Чл. 3. (1) Идентифициране, деклариране и
предоставяне на статут на НКЦ се извършва
въз основа на:
1. териториални програми, одобрени от
министъра на културата;
2. предложения на областни управители
и общински органи, физически и юридически лица.
(2) Проектите и предложенията за териториалните програми по ал. 1, т. 1 се разглеждат
и изготвят ежегодно от Националния институт
за недвижимо културно наследство (НИНКН).
(3) Разходите за командировки, материали
и информационно обезпечаване, свързани с
програмите по ал. 1, т. 1, се осигуряват целево
от бюджета на НИНКН, а за предложенията
по ал. 1, т. 2 – от бюджета на областната
управа, общината, от собственици, концесионери, ползватели и други физически и юридически лица и се регламентират с договора
по чл. 6, ал. 3.
Чл. 4. Категорията и класификацията на
НКЦ по чл. 45 – 50 ЗКН се определя въз основа на предварителна и заключителна оценка,
издадени по реда на тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СТАТУТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА К АТЕГОРИЯТА НА НКЦ
Раздел I
Идентифициране
Чл. 5. (1) Идентифицирането на обектите
на недвижимото културно наследство включва:
1. издирване – локализиране и установяване на основната видова принадлежност
на обекта чрез обхождане и оглед на място
и/или изследване на архивни и материални
свидетелства;
2. изучаване – интердисциплинарен научноизследователски процес, обхващащ проучване на място, разкриване на научната
и културната характеристика на обекта и
документиране;
3. издаване на предварителна оценка за
установяване на признаци на изследвания
обект като НКЦ.
(2) Издирването и изучаването на обектите на недвижимото културно наследство се
извършва чрез:
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1. системни обхождания и проучвания;
2. тематични проучвания и научни експедиции;
3. инцидентни проучвания при селскостопански, благоустройствени, строителни и
други дейности;
4. проучвания по искане на физически и
юридически лица.
(3) Дейностите по издирване и изучаване
предоставят следните данни за изследвания
обект:
1. наименование;
2. местоположение;
3. собственост;
4. архивни писмени и графични материали,
фото-, видео-, дигитална или друга документация;
5. описание на обекта и установяване на
основната му видова принадлежност;
6. актуално състояние и функция;
7. характеристики на средата, в която е
разположен обектът;
8. инвестиционни или други намерения за
бъдещо развитие на обекта.
Чл. 6. (1) Дейностите по издирване и изучаване на НКЦ се извършват от НИНКН,
научни организации, висши училища, музеи,
физически и юридически лица.
(2) Археологическите обекти се издирват и
изучват като културни ценности чрез теренни
проучвания по реда на Наредба № Н-00-0001
от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) от
лица, получили разрешения за извършване на
теренни проучвания.
(3) Физическите и юридическите лица
сключват договор с организациите по ал. 1
за извършване на дейности по издирване и
изучаване по реда на тази глава.
Чл. 7. За извършване на дейностите по издирване и изучаване държавните и общинските
администрации са длъжни предварително да
предоставят:
1. за посочен от НИНКН териториален
обхват: кадастрална карта или извадка от
карта на възстановената собственост и лесоустройствени планове с отразени съществуващите към момента декларирани обекти на
недвижимото културно наследство и НКЦ и
копия от действащите за съответната територия устройствени планове;
2. идентификатори по кадастрални карти
на обектите по т. 1 или номера на поземлените им имоти по картите на възстановената
собственост и данни от действащия план за
регулация и застрояване;
3. документи, доказващи правото на собственост на отделните обекти.
Чл. 8. (1) Дейностите по идентификация
приключват с издаването на предварителна
оценка за наличието или отсъствието на
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признаци на изследвания обект като НКЦ,
изготвена въз основа на резултатите от изучаването/научната оценка на изследвания обект.
(2) Предварителната оценка се изготвя
от НИНКН във връзка с реализирани териториални програми по чл. 3, ал. 1, т. 1 или
по искане на органите и лицата по чл. 3,
ал. 1, т. 2.
(3) Данните и резултатите от идентификацията на изследвания обект се отразяват в
раздел І от идентификационен фиш, съставен
по образец съгласно приложение № 1.
(4) Когато издирването и изучаването на
НКЦ са извършени от научни организации,
висши училища, музеи, физически или юридически лица, НИНКН изготвя предварителната оценка по образец съгласно раздел ІІ от
приложение № 1 въз основа на данните от
научната оценка на съответните организации
или лица, отразени в раздел І от идентификационния фиш.
(5) За единични и групови археологически
обекти, разкрити при редовни теренни археологически проучвания, НИНКН извършва
предварителна оценка, за изготвянето на
която лицата, получили разрешение за теренно археологическо проучване, попълват
раздел І от приложение № 1 и представят в
НИНКН доклад с научна оценка за резултатите от теренното археологическо проучване,
геодезично и археологическо заснемане на
археологическ ите стру кт у ри върх у кадастрална карта или карта на възстановената
собственост на хартиен и цифров носител,
привързано към държавната координатна
система, и подробна фотодокументация за
обекта, включително и на дигитален носител.
За разкрити при редовни теренни проучвания
археологически обекти под вода в НИНКН
се представя становище на Центъра за подводна археология.
Раздел II
Деклариране на обекти на недвижимото културно наследство
Чл. 9. (1) Декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като НКЦ,
се извършва със заповед на министъра на
културата по предложение на директора на
НИНК Н, изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
(2) Предложенията по ал. 1 се изготвят въз
основа на предварителна оценка и включват:
1. предварителни класификация и категория на обекта;
2. временни режими за опазване.
(3) Всяко физическо или юридическо лице
може да прави предложение за деклариране
на недвижими обекти до Министерството на
културата. Предложението може да се прави
и чрез съответния регионален инспекторат по
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опазване на културното наследство. Декларирането на предложените обекти като НКЦ се
извършва по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 10. (1) В случаите, когато от предварителната оценка се установи, че изследваният обект не притежава признаци на НКЦ,
директорът на НИНКН изготвя предложение до министъра на културата за отказ за
деклариране, което се разглежда по реда на
чл. 64 ЗКН.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилага
идентификационният фиш по чл. 8, ал. 3.
Чл. 11. Предложенията за временни режими
за опазване включват:
1. териториален обхват, определен от границите на НКЦ и на охранителната є зона;
2. предписания за опазване.
Чл. 12. (1) Териториалният обхват, определен от границите на НКЦ, съдържа:
1. за единични НКЦ, с изключение на
археологическ ите: площта на к улт у рната
ценност и на имота, в който е разположена,
или на част от него, когато само тази част е
в историческа и в смислова връзка с културната ценност;
2. за археологическа НКЦ: площта, ограничена от ясно определими граници, доказани
чрез археологическото проучване;
3. за групови НКЦ: площта, определена
съгласно чл. 48 ЗКН.
(2) Когато за единична НКЦ не e посочен
териториален обхват, за нейни граници се
смятат границите на имота или имотите, в
които е разположена.
(3) За археологическа НКЦ, чиито граници
не могат да бъдат ясно определени съгласно
предходната точка: територията, покрита от
видимия на терена археологически материал
към момента на идентификацията, ограничена
с краен контур.
Чл. 13. (1) Охранителна зона се определя
за осигуряване при необходимост от по-ефективна териториално-устройствена защита на
НКЦ и обхваща непосредствената територия
около ценността, важни визуални перспективи
и други територии или елементи с поддържащо
значение за нейната културна и историческа
значимост и за нейното опазване.
(2) Охранителната зона по ал. 1 се определя
по имотни граници или полигон.
(3) Границите и обхватът на охранителната
зона се посочват в предложението по чл. 9.
(4) Отсъствието на необходимост от определяне на охранителна зона се мотивира с
предварителната оценка.
(5) За опазването на единични НКЦ, разположени в териториалния обхват на групова
НКЦ, не се определят охранителни зони, а
се прилагат предписанията за опазване на
груповата НКЦ.
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(6) Когато за единични НКЦ с предварителната оценка не е мотивирана липсата на
необходимост от определяне на охранителна
зона и в акта за деклариране не е определена такава, за охранителна зона се приема
територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра – и
срещулежащите през улицата имоти, както и
уличното пространство между тях.
(7) За единична археологическа НКЦ в случаите по ал. 5 за охранителна зона се приема
територията, заключена в контур, отдалечен
на 50 м от границите на културната ценност.
Чл. 14. (1) Предписанията за опазване се
определят въз основа на резултатите от предварителната оценка, анализ на въздействието
от проведени намеси и на степента им на
застрашеност от антропогенни и природогео
графски фактори.
(2) С предписанията за опазване се посочват допустимите намеси в НКЦ, устройството
или условията за ползването на техните територии и охранителни зони с цел осигуряване
на пълноценното им опазване и представяне.
Чл. 15. (1) Предложени ята за временни режими за опазване на групови НКЦ
с потенциал за определ яне на категори я
„национално значение“ и на единични и
групови археологически НКЦ, независимо
от категорията им, се изготвят от междуведомствена комисия.
(2) Комисията по ал. 1 се назначава със
заповед на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, по мотивирано искане на НИНКН, на институциите
по чл. 150, ал. 1, т. 2 ЗКН или на кмета на
съответната община.
(3) За работата на междуведомствената
комисия представителите на ведомствата
по чл. 16, ал. 2 по компетентност представят предварително в НИНКН кадастрална
карта на хартиен и/или дигитален носител;
извадки от устройствени планове, карти на
възстановената собственост, лесоустройствени планове, топографски карти в обхвата на
подготвеното предложение и други необходими материали.
Чл. 16. (1) В 20-дневен срок от постъпване
на искането по чл. 15, ал. 2 министърът на
културата издава заповед за състава и дейността на междуведомствената комисия.
(2) В комисията по ал. 1 се вк лючват
представители на:
1. Министерството на културата;
2. Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
3. Министерството на земеделието и храните – за НКЦ, разположени извън урбанизирани територии;
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4. Министерството на околната среда и
водите – за НКЦ, разположени в защитени
територии по Закона за защитените територии
и защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие;
5. областна администрация, на територията
на която се намира НКЦ;
6. Изпълнителната агенция по горите – за
НКЦ, разположени в горски територии;
7. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър;
8. общинска администрация, на територията
на която се намира НКЦ;
9. Националния институт за недвижимо
културно наследство;
10. Центъра за подводна археология – за
археологически културни ценности под вода;
11. Националния археологически институт
с музей при БАН – за археологически НКЦ;
12. регионален и/или общински музей;
13. дру ги заинтересовани ведомства и
организации.
(3) Заповедта за назначаване на междуведомствената комисията се изпраща на съответните ведомства най-малко 10 дни преди
датата на провеждането на първото заседание
на комисията.
Чл. 17. (1) След проведен оглед на място и
запознаване със съдържанието на исканията
по чл. 15, ал. 2 комисията изготвя протокол
за извършената работа, който включва:
1. п ред ложен ие за т ери т ориа лен об хват – граници и площи на груповите НКЦ
от национално значение или на единичните
и груповите НКЦ и на охранителните им
зони, които се отразяват върху кадастрална карта; когато предложените граници на
обектите и на охранителните им зони не
могат да бъдат определени с имотни или
други граници, те се определят чрез полигон;
изработената карта представлява неразделна
част от доклада на комисията;
2. текстово описание на териториалния
обхват по т. 1, изготвено въз основа на кадастрални и/ или КВС карти, и регистър на
имотите;
3. предложение за предписания за опазване на територията в границите на груповите
НКЦ и на охранителните им зони освен в
случаите, когато изрично е обосновано отсъствието на такива.
(2) Протоколът по ал. 1 се предоставя на
НИНКН за изготвяне на предложение по чл. 9.
Чл. 18. (1) Предложенията за деклариране
на обект като НКЦ се внасят за разглеждане от Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 ЗКН.
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(2) Въз основа на становището на съвета по
ал. 1 министърът на културата издава заповед
за декларирането на обекта и за вписването
му в публичния регистър по чл. 60 ЗКН. Със
заповедта се определят:
1. предварителната класификация;
2. предварителната категория;
3. временните режими за опазване.
Чл. 19. В 7-дневен срок от издаване на
заповедта по чл. 18, ал. 2 Министерството на
културата изпраща оригинала на заповедта в
НИНКН, а копия от нея на:
1. общинските администрации;
2. регионалните инспекторати по опазване
на културното наследство;
3. Центъра за подводна археология – в
случаите от неговата компетентност.
Раздел ІІІ
Предоставяне на статут на недвижима културна ценност
Чл. 20. (1) Предоставянето на статут на
НКЦ се предхожда от заключителна оценка.
(2) Заключителната оценка се изготвя от
НИНКН, самостоятелно или във взаимодействие със специализирани институции и
компетентни лица, в изпълнение на териториалните програми по чл. 3, ал. 1, т. 1 или по
искане на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2.
(3) За издирени и проучени недвижими
обекти на културното наследство, за които
има достатъчно данни за изготвяне на заключителна оценка, не се прилагат разпоредбите
на раздел ІІ и предоставянето или отказът за
предоставяне на статут на НКЦ се извършва
по реда на този раздел.
Чл. 21. (1) За изготвяне на заключителната
оценка се събират и обработват подробни данни
за обектите и средата им (архивна, текстова,
картна, графична и фотодокументация) и се
извършват научноизследователски проучвания
и анализи съобразно научната и културната
област, към която те се отнасят.
(2) Заключителната оценка на издирените
и проучените недвижими обекти се изготвя
въз основа на данните и анализите по ал. 1 и
система от критерии и показатели за установяване на тяхната културна и научна стойност
и обществена значимост, автентичност, степен
на съхраненост и взаимодействие със средата
и обществото.
(3) Обхватът и съдържанието на заключителната оценка се определ ят съгласно
приложение № 3.
Чл. 22. (1) Заключителната оценка за археологическите НКЦ се изготвя от НИНКН
с участието на научния ръководител на теренното проучване и при взаимодействие със
специализирани институции и компетентни
лица. При невъзможност за участие на науч-
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ния ръководител заключителната оценка се
изготвя с участието на директора на музея,
в който се съхранява документацията от археологическото проучване.
(2) Научният ръководител или директорът
на музея, в който се съхранява документацията от проучването, предоставя по служебен
път в НИНКН доклада и документацията по
чл. 8, ал. 5.
Чл. 23. (1) Когато от зак лючителната
оценка се установи, че обект на недвижимото
културно наследство има качества на НКЦ,
директорът на НИНКН прави предложение
до министъра на културата за класификация,
категория и режими за опазване във връзка с
предоставянето на статут на НКЦ, изготвено
по образец съгласно приложение № 4.
(2) Когато от заключителната оценка се
установи, че деклариран обект не отговаря
на критериите по чл. 21, ал. 2, директорът на
НИНКН прави предложение до министъра
на културата за прекратяване на временния
режим за опазване, изготвено по образец
съгласно приложение № 4.
Чл. 24. С режимите за опазване на НКЦ
се определят:
1. териториалният обхват – в съответствие
с чл. 12 и 13;
2. предписанията за опазване – въз основа
на заключителната оценка и в съответствие
с анализите и изискванията по чл. 14.
Чл. 25. Предложенията за режими за опазване на групови НКЦ от национално значение
и на единични и групови археологически НКЦ,
независимо от категорията им, се предлагат
от междуведомствената комисия по чл. 16,
като протоколът и докладът от комисията се
изпращат в НИНКН за изготвяне на предложение по чл. 23.
Чл. 26. (1) Предложенията по чл. 23 се
разглеждат от съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
(2) Въз основа на решението на съвета по
чл. 64, ал. 2 ЗКН министърът на културата
издава заповед за предоставяне на статут на
НКЦ, с която се определят нейната класификация, категория и режими за опазване.
Чл. 27. (1) За територии или части от акватория, наситени с археологически НКЦ с
изключителна научна и културна стойност
и общес т вена значимос т, ди рек т орът на
НИНКН прави предложение за предоставяне
на статут на групова археологическа НКЦ с
категория „национално значение“ – „археологически резерват“.
(2) За територията или частта от акватория,
предложена за археологически резерват, се
изготвят предложения за режими за опазване
по реда на чл. 25 и се разглеждат от съвета
по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
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(3) При положително становище на съвета
по чл. 64, ал. 2 ЗКН министърът на културата
издава заповед за предоставяне на статут, с
която се определя категория „национално
значение“ – „археологически резерват“.
Чл. 28. (1) При определяне на групова НКЦ
с категория „национално значение“ – „археологически резерват“, по предложение на
министъра на културата Министерският съвет внася в Народното събрание проект на
закон за изменение и допълнение на Закона
за културното наследство.
(2) Заповедта по чл. 27, ал. 3 влиза в сила
след приемането на закона по ал. 1.
Чл. 29. (1) Предложение за предоставяне
на статут на НКЦ с категория „световно
значение“ – за вписването є в Списъка на
световното наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО, се прави
от министъра на културата, а за смесени
културни и природни ценности – от министъра на културата и министъра на околната
среда и водите.
(2) Искане за предложение по ал. 1 могат да
правят физически и юридически лица, както
и общини – за НКЦ на тяхната територия.
(3) Искането по ал. 2 се прави само за
НКЦ със статут „национално значение“, включени в Индикативната листа за културно и
природно наследство на Република България
най-малко една година преди представяне на
кандидатурата по чл. 30, ал. 3.
Чл. 30. (1) За всяко предложение за предоставяне на категория „световно значение“
на НКЦ се съставя досие за кандидатстване.
Досието за кандидатстване се изготвя от
специализирани институции или експерти
в областта на опазването на недвижимото
културно наследство и се внася от лицата
по чл. 29, ал. 2 за разглеждане от съвета по
чл. 64, ал. 2 ЗКН. Към досието се прилага и
становище на НИНКН.
(2) Съветът по чл. 64, ал. 2 ЗКН се произнася в 2-месечен срок, като предлага на
министъра на културата:
1. да направи предложение за вписване на
НКЦ в Листата на световното наследство;
2. да направи предложение за вписване на
НКЦ в Листата на световното наследство след
преработка и допълване на досието;
3. отказ по искането за вписване на НКЦ
в Листата на световното наследство.
(3) В случаите на ал. 2, т. 1 и 2 министърът
на културата, самостоятелно или съвместно
с министъра на околната среда и водите – за
смесени културни и природни ценности, чрез
Националната комисия за ЮНЕСКО изпраща
предложението с досието на кандидатурата в
Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО.
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Чл. 31. (1) Физически и юридически лица,
както и общини – за НКЦ на тяхната територия, могат да отправят искане до министъра
на културата за включване на НКЦ с категория „национално значение“ в Индикативната
листа за културно и природно наследство на
Република България.
(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа:
1. наименование и местоположение (идентификационни данни по карта или план; адрес
на недвижимия/те имот/и);
2. статут съгласно Закона за културното
наследство;
3. описание на НКЦ;
4. обосновка на изключителното световно
значение на ценността в съответствие с критериите за оценка, определени от Комитета
за световно наследство;
5. декларация за изпълнението на условията за автентичност и цялост, определени от
Комитета за световно наследство;
6. сравнение с други сходни ценности,
вписани или не в Списъка на световното
наследство.
(3) Искането се внася от лицата по ал. 1
за разглеждане от съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН
заедно със становището на НИНКН по него.
(4) Съветът по чл. 64, ал. 2 ЗКН се произнася в 2-месечен срок от внасяне на искането,
като предлага на министъра на културата:
1. одобряване на искането за включване в
Индикативната листа за културно и природно
наследство на Република България, попълнено в съответствие с изискванията, приети от
Комитета за световно наследство;
2. връщане на искането за включване в
Индикативната листа за културно и природно
наследство на Република България за преработка и допълване;
3. отказ по искането за вписване на НКЦ в
Индикативната листа за културно и природно
наследство на Република България.
Чл. 32. (1) След становище на съвета по
чл. 64, ал. 2 ЗКН по чл. 31, ал. 4, т. 1 искането за включване в Индикативната листа
се одобрява от:
1. министъра на културата – в частта за
НКЦ, или
2. министъра на културата и министъра
на околната среда и водите – за смесени
природни и културни ценности.
(2) Актовете по ал. 1, както и отказите
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 33. (1) В случаите по чл. 32, ал. 1 одобреното искане се изпраща на френски или
английски език чрез Националната комисия
за ЮНЕСКО в Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО.
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(2) В случаите по чл. 31, ал. 4, т. 2 искането
се преработва и допълва съгласно изискванията на протокола от заседанието на съвета
по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
(3) За смесени природни и културни ценности одобреното искане се изпраща от министъра
на културата и министъра на околната среда
и водите по реда на ал. 1.
Чл. 34. (1) Промяна в статута на НКЦ се
извършва по реда на деклариране и предоставяне на статут.
(2) Физически и юридически лица могат
да подадат заявление до НИНКН за прекратяване на временен режим, за промяна или
отнемане на статута на НКЦ.
(3) Заявленията се подават 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.
(4) Заявлението по ал. 2 се разглежда в
срок до 6 месеца.
Чл. 35. Предложенията, исканията и документацията по чл. 29, 30 и 31 се изготвят на
български, на френски или английски език.
Г л а в а

т р е т а

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Чл. 36. (1) Национални ят инстит у т за
недвижимо културно наследство води национален регистър на НКЦ, в който се вписват
актовете на органите по чл. 65 ЗКН.
(2) А ктовете по ал. 1 се съхраняват в
НИНКН, а копия от тях във:
1. общ и нск и т е а д м и н ис т ра ц и и, кои т о
поддържат местните архиви на недвижимото
културното наследство;
2. регионалните инспекторати по опазване
на недвижимото културно наследство.
Чл. 37. (1) В регистъра се вписват:
1. данни за вписването на НКЦ в Списъка на световното наследство от Комитета за
Световно наследство към ЮНЕСКО;
2. заповедите за предоставяне на статут
на НКЦ.
(2) За всеки акт за предоставяне на статут
се формира досие, което съдържа следната
информация:
1. идентификационен номер, който включва:
код за област, община, землище на населено
място съгласно ЕК АТТЕ и номер на обекта;
2. наименование на обекта;
3. локализация: адрес, кадастрални и регулационни данни, GPS координати, ако са
определени такива;
4. класификация, категория и режими за
опазване.
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(3) Всички промени в статута на НКЦ се
вписват към съответното досие по реда на
тяхното постъпване.
Чл. 38. (1) Регистърът се води от длъжностни
лица, определени със заповед на директора
на НИНКН.
(2) Регистърът се води на хартия – в томове (регистрационни книги), разделени на
териториа лен принцип – по области, и в
електронна база данни.
(3) Документите се подреждат по хронология, като страниците на томовете се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват
наименованието на регистъра, номерът на
тома, а след неговото прошнуроване на последната страница се записва общият брой
на страниците.
Чл. 39. (1) Регистърът е публичен и всеки
има право на достъп до него.
(2) Достъпът до електронната база данни
се осигурява чрез публикуването на данни
от нея на интернет страницата на НИНКН.
(3) Предоставянето на справки и копия
на документи от регистъра се извършва при
условията на Наредба № Н-3 от 2012 г. за
създаването, съдържанието, поддържането,
съхраняването и използването на Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство и научния
архив на музеите (ДВ, бр. 11 от 2012 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Индикативна листа за културно и природно наследство на Република България“ е
понятието, определено в § 4, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за културното
наследство.
2. „Полигон“ е затворена линия от последователно свързани точки с определени
координати, ограждаща обекта.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба отменя:
1. Наредба № 5 от 1998 г. за обявяване на
недвижимите паметници на културата (обн.,
ДВ, бр. 60 от 1998 г.; изм., бр. 20 от 1988 г.), и
2. Наредба № 17 за определяне границите и
режима за използване и опазване на недвижими паметници на културата извън населените
места (ДВ, бр. 35 от 1979 г.).
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 50, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 и 3 от Закона за
културното наследство.
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Стоев
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Приложение № 3
към чл. 21, ал. 3
���������� �������� �� ��������� �������� ����������
������������ ������
������� �� �������������� ����������, ����������� ����: .............................................................................................................................................................................................

������ I. ����� � ������� �� �������� �����
1.������������ �� ������
1.1. ���-������� �������� ������������ ��
������
1.2. ������������ �� ������ �������� ���� ��
�����������
1.3.������������, � ����� ������� �
������������������
1.4.�������� ������������ �� ������
1.5.����� ������������ �� ������
��� �� ������� ���� ���������� ����������� �� ������
2. ���������������
������
������/�����
�������� �����
�����
2.1.������������ � ����������� �����
�����

����

�������/��������

�������/��������

������

���

����.�

������������� ����/�
�������������
������/�

2.2.GPS ����������
�.�.

�.�.

2.3.������ �� ������ � ���-������� ������������ ���
�� ���������� �����
�����

3.���������� ������ (������)
/��� ������� ������ �� ���������� ������/

������� �� ������������ �� ������

�

������������� ������������

�

������������� �������������

�

������ �� ������ � �������� ��������� ��
������� �� ���

������� �:

�����

������� �:

��������

4. �����������
/ � ������, �� ������������� �� �������� �
������ �� ���� �����, ���� ����������
������ �������. /

��������

������

�������
5. �������� �� ������
6.������������
/����-��������/

����, ��������� ����� �� ����������� ��������� � ��������
������

�� ������������ �����
�����

�

�

�

������������

�

��������

�

������

�

��������

�

������

�

�� ��������� ����

�

�� ���������� ����

�

�

�������� ������� ������� � ����������� �� ������, ����� � �������� �����������/������� �������������,
���������� � ������������:
�:
�� �� ������� ����� �� ��������� ������������ �� ��������� � ������� �������, ����� �� �������:������� ���������
�� ������, ����������, ��������������, ���� �� ������� ���������, ����� � �������� �������� – ���������� �������,
�������, ���������� ��� ����� �� ����������; ���������� ����- � ����������������� � ���������.
�:
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�������
������
7.1. ���������� �� ���������

���������� ����
��������� ����
�����
�������

7. ������� �� �����������

7.2. ��������� �� ���������� ��
��������� � ����������

������������ �������
�������� ���������
�����

7.5. ������ �� �����������
7.6. ������ �� ����������
������� ����������� �� ������ ��� �������, � ����� � ��������, ���� ������� � � �����
(����������, ����������) ��� ���� (������������, �����) ������� ��������� � ���� �������.
�:
�������������

8.1. ���������� ���������

����
� ����
����������

9.1.�������������� �� ������ ��
��������� �� ��������� ���������

��������� ������� ���������

�

��������� �������
���������

�

����� ������� ���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������
�������
����������
9.2. ������������� ������� � �������

�������
�������
���������� ����
����
�����

��������:

������� ���� � ��������� ������� �� ������, ���� �������� � ������� ������� �� ��������
����������� ��� �� ����������� � ���� ������� ��������� �� ����������� ����
�:
������� �������� �� � � ������� (������������) ���������, �����? ��� ��, ��� �� ����� �������� ��
������ ?
�:

9.3. �������� �� �������
10.1. ����������

����� �� �����������
10.2. ������������ ��������������

��������� �� ���. �������
������ �� �������
�����

10.3.������������� ������������
11.��������� �� ������ ��������

�
�
�
�
�

������� ���������� �������/������� � �����, ��� ��� ������.
�:

8.2. �������� �������

10. ���������
��������������

��������:

7.4.�����/������ �� ������������

�����

9. �����, � ����� �
���������� �������

���������:

7.3. �����/������ �� �������

7.7. ��������� �����-�����

8. �������� ��������� �
�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
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��������:

������� ��� �� � ������� �� ������ �������� ��� �������� �� ������������ ����������
�:
������� ��� ��� ���������, �����������, ��������� ������� �� ������ ��� �������, ����� ��
�������� � ���� ���������/ ���� �������� �� ���������� �����
�:

������ II. ������� �� �������� �� ������������ ������
������� ��������

����������

������

1.1. ����������
������������ � ������ ��
����������� (������ ),

������� �� �������� �� ������������
�� ����������������, �������,
�����������, ������������ ����������,
����� � �������� �� ����������� ��
�������� �� ������ (������� � ������
������, ����������� �������, � ������,
���������� �� ����� �� ������������
�������������� �� ������ ��� ������ ��
�����, ��������, ���������, ������� �
��.);

1.2. ������� ������������

������� �� �������� �� ����������� ��
����������� �� ������ � ��
����������� �� �����;

1. ������������ � ������ ��
����������� (������ )

1.3. ������������
������������

������� �� �������� �� ������������ �
�������� �� ����������� ��
������������ �������
(��������������);

��������

������
�����
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�
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������� �� ��������� � ��������������
�� ��������� ������������ �
����������, ����������� ��
������������ ����� �� ������,
�������������� ���������,
������������� ��������, ��������� ��
����������.

������� �� �������� �� ���������� ��
������.
���������� �� � �������� �����������
������� ��� ������� (����� ��
��������� �� ��������) � �� ��������
�� ���������� �� ����� �� ���, ����� �
�� ������������� �� �������������� ��
������������� ��� �� ������, ������
���� ���� �� ���� ������������ �� �������� ������ ��� ������ ��
������������ �������� ��� ������ ��
��������� ��������.
������� �� ������ ���� ������� ���
������� ��������-�����������
������� /������� /�������� /�����,
����� � ���� ������������ ��
���������� ����� �� �����, ���,
��������, ���������� ������, �������
� �����;

2. ������ ��������

2.2. ������������

���������� �� � �� �������
����������� �� ���� ��������� � ����,
���� ������� � ����������.
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2.. �
3.. �
1.. �
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3.. �
1.. �
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������

3.1. ����������� ������
3. ������������ ��������

������� �� ���������� � �������� ��
���������������� �� ������ �
�����������������, �������������,
��������� � ��������� �������� � �
����������� ��������;

�����
������
������
�����

3.2. ���������-������������ ������� �� �� ����� ������ ������� �
��������
������� �� ������ ��������.

������
������

4.1.������������ ��������
4. �������� �� ������ ��
�������

4.2.�������������, �������������������� �/���
�������� ������ ���
�������

5.1.��������������

5. ���������� ��������
5.2. ������������
���������������

6.1. ����� �� ������ �
������������ �����
6. ���������� ���������
6.2. ������������ ��������

������� �� ������ �� ������ ��
������������� ��������� �
���������� �������� �� �������

�����
������
������

������� �� ���� ������� � ���������,
������ ��� ������� � �������
(������������, ������������ ���
��������).

�������

�������� �� ��������� ��
�������������� �� ����������
������� (��� ��� ������), ����� � ��
����� ������ ������� ���������
�������������� �� ������������ ���
������������ �� ���� �������.
������� �� �������� �� ������������
�� ������������, ������������ �
������������ �� ������ � ��
��������� ��� ����������� ��
��������� �� ������ ������������
������� � ��� ��������� � �������������������� ��� ����� �������������
�������.
������� �� ���� � ������� ������� �
���� �� ������������ ���������� �
�������� �����, ���������� �� �
������� ��������� ������� ���
������, ��������� �� �� �������
�������, ����������� ������� �
��������� ����������.
������� �� ������� � ��������������
��������� �� ������ ���� ������������
�� �������� �� ������������ �/���
��������� ������� �� ����������.

�����

������
���������

������

1..
2..

�
�
3.. �

������ III.
������
��������� �� ������������ �� ������ ���� ��������� �� �������� ������ � ����� � �������������� �� ��������� �� ����������� ����.
�:
��������: ...................................
���������: �������� �� ���� �������� �����, ��� ����������� ��� �������������� � ���� �� ������ ������� �� ������ �����������.
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Приложение № 4
към чл. 23

10955

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение на Наредба № Н-33
от 2011 г. за условията и реда за приемане
на обучаеми във висшите военни училища
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

НАРЕДБА № 3
от 30 ноември 2012 г.

§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 7 буква „в“ се изменя
така:
„в) военнослужещите, кандидатстващи за
придобиване на ОКС „професионален бакалавър по …“ от професионално направление
„Военно дело“, и военнослужещите, притежаващи висше образование, за придобиване на
квалификация по военно дело, както следва:
аа) офицерски кандидати и
сержанти/старшини
– 40 години;
бб) войници/матроси	 – 34 години.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
10926

за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. редът и сроковете за предложения за
включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица;
2. условията, на които трябва да отговарят
специалистите, утвърдени за вещи лица;
3. условията и редът за определяне възнагражденията на вещите лица.
(2) Наредбата се прилага за специалисти,
утвърдени за вещи лица, назначени от органите
на съдебната власт, органите на досъдебното
производство, както и тези по изпълнителни дела.
Чл. 2. Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава
на следните принципи:
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1. законност;
2. назначаване на принципа на случайния
подбор;
3. процесуална и познавателна независимост
на вещото лице;
4. научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
5. добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;
6. поверителност и спазване на професионалната етика.
Чл. 3. Експертната дейност включва:
1. организацията на процесуалната и познавателната дейност на субектите на съдебната
експертиза;
2. научните изследвания в областта на съдебните експертизи;
3. научно-методическото обезпечаване на
съдебната експертиза;
4. професионалната подготовка и повишаването на квалификацията на вещите лица.
Чл. 4. За възложените и извършените от
тях съдебни експертизи вещите лица водят
експертно деловодство на хартиен и електронен
носител, които се съхраняват в съответствие със
сроковете, посочени в Закона за Националния
архивен фонд.
Чл. 5. Експертното деловодство съдържа:
1. регистър на експертните заключения и
илюстративните материали;
2. регистър на образците за сравнителни
изследвания;
3. регистър на използваните при експертизата
доказателства.
Чл. 6. Достъп до регистрите от експертното
деловодство имат компетентните органи, назначили експертизата.
Чл. 7. Съдебните експертизи по класове и
видове са определени в приложение № 1.
Чл. 8. По процесуалната си организация
съдебните експертизи са еднолични, колективни, еднородни, комплексни, първоначални,
допълнителни и повторни.
Чл. 9. Експертизите са еднородни, когато за
решаването на задачите им се използват знания
от една научна област. Експертизите са комплексни, когато за решаването на задачите им
се използват знания от различни научни области.
Чл. 10. Експертизите са еднолични или
колективни, като последните са от две или
повече вещи лица.
Чл. 11. Допълнителна експертиза се назначава, когато заключението на експерта не е
достатъчно пълно и ясно, а повторна експертиза – когато то не е обосновано и възниква
съмнение за неговата правилност.
Чл. 12. (1) Вещото лице има свободен достъп
и може да прави справки по делото, по което
е назначено, да получава копия от книжа и
сведения с предимство в съда, прокуратурата,
органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и нався-
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къде, където е необходимо, само въз основа на
качеството си на вещо лице, което удостоверява
чрез представяне на карта за вещо лице.
(2) Съдът, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните
органи и други служби в страната са длъжни
да оказват съдействие на вещите лица.
(3) Всички държавни органи, юридически
лица и граждани, при които се намират материали, необходими за експертизата, са длъжни
да осигурят достъп на вещото лице до тях съобразно нивото на достъп до класифицирана
информация, което то притежава, както и да
оказват необходимото съдействие за изпълнение
на задачите на експертизата.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Чл. 13. За вещо лице може да бъде утвърдено
дееспособно лице, което отговаря на следните
изисквания:
1. завършило е професионално образование
и притежава съответните специални научни
знания в областта на определен вид съдебна
експертиза съобразно приложение № 1;
2. има най-малко 5 години стаж по специалността;
3. не е осъждано за престъпление от общ
характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд
гражданин.
Г л а в а

т р е т а

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОМЕНИ НА СПИСЪЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА. РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА
ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Чл. 14. (1) За всеки съдебен район на окръжен
и административен съд се съставят списъци на
специалистите, утвърдени за вещи лица.
(2) Върховният касационен съд, Върховният
административен съд, Върховната касационна
прокуратура, Върховната административна
прокуратура и Националната следствена служба
при необходимост утвърждават отделни списъци
за нуждите на своята дейност.
Чл. 15. (1) Предложения за включване на
специалисти в списъците на вещи лица правят
министерства, ведомства, учреждения, общини,
съсловни и други организации и научни институти.
(2) Предложение за включване могат да
правят лично и кандидатите за вещи лица.
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(3) Предложенията за включване в списъците
по чл. 14, ал. 1 се правят до председателя на
съответния окръжен или административен съд.
(4) Предложенията за включване в списъците по чл. 14, ал. 2 се правят до всеки административен ръководител на съответния орган
на съдебната власт.
(5) Правоимащите по ал. 1, преди да направят предложение, обсъждат качествата на
кандидатите съобразно основните принципи
по чл. 2 и изискванията по чл. 13 след събеседване с кандидата.
(6) Предложение се прави при наличие на
писмено съгласие от специалиста.
Чл. 16. Лицето, което кандидатства за вещо
лице, подава пред органа по чл. 15, ал. 3 и 4
заявление на хартиен и електронен носител.
Чл. 17. За вписването в списъка на вещите
лица кандидатите представят към заявлението
следните документи:
1. лична карта – копие;
2. диплом за завършено професионално
образование – нотариално заверено копие;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация – съгласие на кандидата за
вписването му в списъците на вещи лица;
5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова
или служебна книжка, а за лицата със свободни
професии – доказателство за регистрацията
или за вписването им, удостоверяващи стаж
по специалността не по-малко от 5 години;
6. декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява
професия или дейност;
7. разрешение за постоянно пребиваване
в Република България, ако лицето е чужд
гражданин;
8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата
на съдебната власт.
Чл. 18. (1) В предложенията се вписват трите
имена на специалиста, домашният му адрес,
телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата
длъжност, продължителността на трудовия му
стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват
със съответните документи, които се прилагат
към предложението.
Чл. 19. (1) Списъците по чл. 14, ал. 1 се
утвърждават от комисия в състав: председателят на апелативния съд или определен от него
съдия, апелативният прокурор или определен
от него прокурор, председателят на окръжния
съд, окръжният прокурор, председателят на
административния съд и завеждащият окръжен
следствен отдел в окръжната прокуратура.
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(2) Списъците по чл. 14, ал. 2 се утвърждават
от комисия в състав: председателят на Върховния
касационен съд, председателят на Върховния
административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба.
(3) Членовете на комисията трябва да изпълняват своята дейност безпристрастно.
(4) Утвърдените списъци се изпращат на
министъра на правосъдието за обнародване в
„Държавен вестник“ и за публикуване в интернет.
Чл. 20. (1) Предложения за изменение и
допълнение на утвърдените списъци на вещи
лица се правят до края на септември на съответната календарна година.
(2) До края на октомври комисиите по чл. 19,
ал. 1 и 2 актуализират списъците.
(3) До 15 ноември списъците се изпращат на
министъра на правосъдието за обнародване в
„Държавен вестник“ и за публикуване в интернет.
(4) Промени в списъците могат да се правят
и през текущата година.
Чл. 21. (1) На вписаните и утвърдените в
списъците вещи лица органът по чл. 15, ал. 3
и 4 издава „карта за вещо лице“ по образец,
утвърден с решение на Висшия съдебен съвет.
(2) В картата се вписват: трите имена на
вещото лице и идентификационен номер.
(3) Идентификационният номер на вещото
лице се генерира автоматично от специализиран
софтуер за мониторинг и контрол на дейността
на вещите лица от поредния номер на вписването, при първото въвеждане на данните
за това вещо лице по одобрен от съответен
съдебен орган списък.
Чл. 22. (1) Предложения за отписване могат
да правят лицата по чл. 15, ал. 1 и административните ръководители на съответните органи
на съдебната власт.
(2) При получаване на информация за настъпване на обстоятелството по чл. 13, т. 3 административните ръководители на съответните
органи на съдебната власт правят предложение
до комисиите по чл. 19, ал. 1 и 2 за отписване
на вещите лица.
Чл. 23. (1) Специалист, включен в списъка
на вещите лица, може да бъде отписан:
1. по негово желание;
2. ако не отговаря на изискванията по чл. 13,
т. 3, 4, 6 и 7 ;
3. при смърт;
4. при трайна фактическа невъзможност да
работи по конкретни задачи повече от 6 месеца;
5. при трайно поведение, което не отговаря
на принципите по чл. 2;
6. когато вещото лице многократно безпричинно отказва да му бъде възложена работа;
7. при неспазване на етичните правила за
вещи лица;
8. при многократно забавяне извършването
на експертизата и/или изготвянето на експертното заключение.
(2) Отписването се извършва с решение на
комисиите по чл. 19, ал. 1 и 2 .
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ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Чл. 24. Условията и редът за определяне
възнагражденията на вещите лица се прилагат
за експертизи, назначени по наказателни, граждански, административни и изпълнителни дела.
Чл. 25. Вещото лице има право на възнаграждение за извършената експертиза, както
и направените разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически
средства, машинно и компютърно време и
други необходими разходи.
Чл. 26. (1) На вещото лице се заплащат и
разходите за командироване съгласно Наредбата
за командировките в страната, приета с ПМС
№ 72 от 1986 г., (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм.
и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62
от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г.,
бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.). и Наредбата
за служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.,
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от
2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105
и 106 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.).
(2) Пътни, дневни и квартирни пари се
заплащат и за всяко явяване на вещото лице
пред органа, назначил експертизата.
Чл. 27. При явяване на вещо лице и отлагане
на делото по независещи от него причини на
същото освен разходите се заплаща и възнаграждение в размер 15 лв.
Чл. 28. Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител
на Министерството на вътрешните работи,
органите, назначили експертизата, заплащат на
министерството направените разходи за труд и
консумативи и режийните разноски.
Чл. 29. (1) При определяне на възнагражденията органът, възложил експертизата, съобразява и преценява:
1. сложността и спецификата на поставените
задачи;
2. компетентността и степента на квалификация на вещото лице;
3. времето, необходимо за извършване на
експертизата;
4. обема на извършената работа;
5. необходимите разходи за извършването
на експертизата, като употреба на материали,
консумативи, използвани пособия, съоръжения
и други;
6. други условия, оказващи влияние върху
заплащането за извършената работа, в това
число срочност на изпълнението, работа в
почивни дни и национални празници.
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(2) Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се установяват от вещото лице със справка-декларация
съгласно приложение № 2.
(3) Ако вещото лице не представи документи
за разходите, те се заплащат по преценка на
органа, назначил експертизата.
Чл. 30. (1) За отделните видове експертизи
на вещото лице се определя възнаграждение
съобразно действително отработените часове,
както и направените разходи.
(2) Когато експертизата е изготвена от повече от едно вещо лице, възнаграждението по
ал. 1 се заплаща на всяко едно от тях.
Чл. 31. (1) За всеки действително отработен
час се заплаща възнаграждение в размер 5 лв.
(2) Броят на действително отработените
часове се установява от справка-декларация
съгласно приложение № 2.
Чл. 32. (1) За особено сложни и специфични
експертизи, извършени от висококвалифицирани
вещи лица, възнаграждението може да бъде
увеличено до 100 %.
(2) За експертизи, извършени в почивни
дни и национални празници, възнаграждението
може да бъде увеличено до 100 %.
Чл. 33. (1) Изготвената експертиза се представя заедно със справка-декларация, към която
се прилагат документи за извършените разходи.
(2) Не се признават за разходи, освен за
случаите по чл. 29, ал. 1, т. 6 – по преценка
на органа, който я е назначил:
1. разходи за билет за самолет, освен когато
командировката е в чужбина;
2. пътни разходи над 20 лв. в една посока
без представяне на билет;
3. разходи за 1 нощувка над 35 лв.
(3) Ако прецени, че са налице основания
да увеличи първоначално определеното възнаграждение, органът, възложил експертизата,
определя окончателно възнаграждение.
(4) Ако вещото лице не представи справкадекларация или ако органът, възложил експертизата, прецени, че няма основание да увеличи
възнаграждението, то остава в първоначално
определения му размер.
Чл. 34. (1) Възнаграждението и разходите
на вещото лице се изплащат от органа, който
го е назначил.
(2) Изплатените суми са от депозит или от
бюджета на органа, назначил експертизата.
(3) Първоначалното възнаграждение на
вещото лице не се изплаща, ако органът, възложил експертизата, не приеме заключението.
(4) При наличие на основание по чл. 29, ал. 1
органът, назначил експертизата, може да промени
размера на възнаграждението на вещото лице.
За извършените корекции се посочват мотиви.
Чл. 35. (1) Когато експертизата е назначена
по искане на страни, които не са освободени
от заплащане на разноски, възнаграждението
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се определя предварително с първоначален
депозит, който се внася по сметката на органа,
назначил експертизата.
(2) По дела, по които страните са освободени
от разноски, се определя първоначално възнаграждение в размер на предвидения минимум
по чл. 30, ал. 1.
(3) Първоначално възнаграждение в минималния му размер може да се определи и
в случаите по ал. 1 по преценка на органа,
възложил експертизата.
(4) Възнаграждение се определя и за устно
допълнение към експертизата.
Чл. 36. Ако прецени, че са налице основания
за намаляване на първоначално определеното
възнаграждение, органът, възложил експертизата, определя окончателно възнаграждение.
Чл. 37. Пътните, дневните и квартирните
пари, свързани с изготвяне на експертизата, се
заплащат заедно с определеното възнаграждение
от внесения депозит, съответно от сумите по
бюджетната сметка.
Чл. 38. (1) Вещото лице започва дейността
по извършване на експертизата, след като е
внесен депозит за заплащане на труда му.
(2) Възнаграждението на вещото лице не
може да се определя под условие или да се
обвързва с изхода от решаването на делото.
Чл. 39. Висшият съдебен съвет осъществява
контрол за изразходваните средства за изплащане на възнаграждения и необходимите разходи
на вещите лица.
Г л а в а

п е т а

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА
ВЕЩОТО ЛИЦЕ
Чл. 40. Вещото лице няма право да разпространява информацията за обстоятелствата,
фактите и документите, които са му станали
известни в хода на съдебната експертиза.
Чл. 41. При прекратяване на функциите си
вещото лице не е освободено от задължението
си да пази тайна, свързана с дейността му като
вещо лице.
Чл. 42. Вещото лице е длъжно да извърши
експертизата добросъвестно съобразно поставените му задачи, като използва съвременните
постижения в съответната научна област.
Чл. 43. Вещото лице не може да приема
каквито и да са подаръци, услуги, ангажиране
по други дела, ангажиране за работа, услуги
или консултации от страна по делото или нейни представители до приключване на делото.
Чл. 44. Вещото лице популяризира дейността си по начин и със средства, които дават
вярна представа за неговата компетентност и
възможностите на съответния вид експертиза.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вещо лице“ е специалист със специални
знания и умения, включен в списък по чл. 398
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от Закона за съдебната власт, както и специалист със специални знания и умения, което е
назначено при условията на чл. 396, ал. 2 от
Закона за съдебната власт.
2. „Необходими разходи“ са разходите, използвани за материали, консумативи, съоръжения и други, без които експертизата не може
да бъде изготвена.
3. „Действително отработен час“ е времето
за извършване на: оглед на обекти, събиране на
образци за сравнително изследване, измерване,
преглеждане на документи, справки в архиви,
участие в назначени процесуални действия,
експерименти, изследвания, анализи и други дейности, необходими за изготвяне на експертизата.
4. „Експертиза“ е процесуално регламентирана дейност, извършвана по искане на компетентния орган от лица, които притежават
специални знания за изследване на определени
обекти или други обстоятелства, свързани с
изясняването на определени обстоятелства.
5. „Образци за сравнително изследване“
са еднородни материални обекти с обекта на
изследване и се използват в хода на идентификационните експертизи за обосноваване
наличието или липсата на тъждество на един
обект със самия него.
6. „Специални знания“ са тези знания, които
отговарят едновременно на следните изисквания:
не са юридически, с изключение на тези, които
се отнасят до чуждестранно законодателство и
практика; не са общоизвестни; получени са в
резултат на теоретична подготовка и практически опит по определена научна дисциплина.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт и
отменя Наредба № 1 от 2008 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на вещите
лица (издадена от Висшия съдебен съвет, обн.,
ДВ, бр. 11 от 2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г. и
бр. 83 от 2010 г.).
Министър:
Диана Ковачева
Приложение № 1
към чл. 7 и чл. 13, т. 1
Съдебни експертизи по класове и видове
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
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2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Видове:
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“

Приложение № 2

към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 3 от 2012 г. за вписването, квалификацията
и възнагражденията на вещите лица
от .................................................................................................................., ЕГН .................................................. ,
пост. адр. ............................................................................................................................................................ ,
тел./факс .........................................., моб. ...................................., e-mail: ........................................................ ,
назначен за вещо лице по .........................№ .................................... /........................................................... г.
на ................................................................................................................................................................... съд
№

........ г.

(час)

Дата

Време

Описание на извършената
работа

Възнаграждение
(лв.)
на час време сума

Разходи (лв.)
причина

сума

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
вс.
всичко за изплащане ............. лв.
по сметка № .........................................................................., код ....................................................................... ,
банка ........................................................................................., клон .................................................................. ,
или от депозитната или бюджетната сметка на ...........................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК.
гр. ......................................................................
Вещо лице: ……...........................
дата: ..................................................................
Приложение:
11004
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-25
от 3 декември 2012 г.

за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. изискванията и критериите за вписване
в регистъра на консултантите;
2. органите и редът за вписване в регистъра;
3. условията и редът за продължаване на
удостоверението след изтичането на срока на
неговото действие;
4. условията и редът за удостоверяване на
правото за упражняване на дейностите по
чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУ Т) на лица от държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
(2) Консултантът е търговец по смисъла
на Търговския закон (ТЗ) или лице, регистрирано в търговски или друг публичен
регистър в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, който извършва оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти
със съществените изисквания към строежите и/или упражнява строителен надзор при
изпълнението на строежите.
(3) Консултантът въз основа на сключен
договор с възложителя може да изпълнява
прединвестиционни проучвания, подготовка
на проектантския процес и координация на
строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на
количествата, качеството и съответствието
на изпълняваните строителни и монтажни
работи и влаганите строителни продукти с
договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на
договори.
Чл. 2. (1) За осъществяване на дейностите
по чл. 1, ал. 2 възложителят сключва писмен
договор с вписан в регистъра консултант.
(2) За обекти – недвижими културни ценности, консултантската дейност се извършва
от консултанта по ал. 1 с участието на лица,
включени в регистъра по чл. 165 от Закона
за културното наследство (ЗКН).
(3) Консултантските дейности по чл. 1, ал. 3
са предмет на свободно договаряне.
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Чл. 3. (1) Консултантът не може да сключва
договори за оценяване на съответствието на
проекти за строежи, за които той или наетите
от него по трудово или друго правоотношение физически лица са проектанти и/или
строители, и/или доставчици на машини,
съоръжения и технологично оборудване, както
и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ.
(2) Консултантът не може да сключва договори за упражняване на строителен надзор
на строежи, за които той или наетите от
него по трудово или друго правоотношение
физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично
оборудване, както и свързаните с тях лица
по смисъла на ТЗ.
Чл. 4. Консултантът представлява възложителя пред държавните и общинските органи,
когато това е договорено помежду им.
Чл. 5. (1) В отделни случаи със съгласието
на възложителя консултантските фирми могат
да се сдружават за съвместното изпълнение
на отделен договор.
(2) Сдружаването по ал. 1 се осъществява
при условията и по реда на действащото в
Република България законодателство.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТА,
К А НДИД АТСТВА Щ ЗА ИЗД А ВА НЕ Н А
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Чл. 6. (1) Удостоверение за извършване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ се
издава на лице по чл. 1, ал. 2, което отговаря
на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване
в несъстоятелност;
2. не е допуснало и/или извършило повече
от две нарушения по ЗУТ и нормативните
актове за неговото прилагане през последните
две години преди подаване на заявление за
вписване в регистъра;
3. разполага с нает по трудов или друг договор екип от правоспособни физически лица
с доказан професионален опит и технически
компетентности, необходими за осъществяване
на дейностите за оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и/или упражняване
на строителен надзор;
4. членовете на органите на управление
на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или
друг договор физически лица са специалисти
със завършено висше образование, признато
в Реп ублика Българи я, с образователноквалификационна степен „магистър“, имат
най-малко 5 години стаж по специалността,
не са допуснали и/или извършили повече от
две нарушения по ЗУТ и нормативните ак-
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тове за неговото прилагане през последните
две години преди подаване на заявление за
вписване в регистъра и не са осъждани за
умишлени престъпления от общ характер
на лишаване от свобода, освен ако не са
реабилитирани.
(2) Екипът от физически лица, чрез които
консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен
надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и
правоспособност да оценяват съответствието
на всички части на инвестиционните проекти
за видовете строежи по отделни категории
съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУ Т, включително
координатор по безопасност и здраве, но не
по-малко от следните специалности:
1. архитектура;
2. промишлено и гражданско строителство,
технология и механизация на строителството
или строителство на сгради и съоръжения;
3. топлотехника (отопление, вентилация и
климатизация);
4. специалностите, въз основа на които се
придобива квалификация „електроинженер“;
5. водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно
строителство или хидроенергийно строителство;
6. транспортно строителство, пътно строителство или железопътно строителство;
7. специалностите, въз основа на които се
придобива квалификация „инженер в областта
на телекомуникациите“;
8. специалностите, въз основа на които се
придобива квалификация „технолог в областта
на производствените процеси“;
9. специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите
(лекари с придобита специалност в системата
на здравеопазването по „Комунална хигиена“,
„Трудова медицина“, „Обща хигиена“, „Хранене
и диететика“, „Хигиена на детско-юношеската
възраст“ и „Радиационна хигиена“; инженери
и архитекти с придобита специалност в системата на здравеопазването по „Санитарно
инженерство“);
10. пожарна и аварийна безопасност или
пожарна безопасност и защита на населението;
11. специалностите, въз основа на които
се придобива квалификация в областта на
геодезията;
12. специалностите, въз основа на които
се придобива квалификация в областта на
инженерно-геоложките проучвания;
13. юрист.
(3) Допуска се включване в екипа на консултанта по ал. 2 и на лица със специалности,
приравнени към посочените в ал. 2, т. 1 – 12.
Приравнени са специалностите, при които
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учебната програма на специалността покрива
най-малко 80 на сто от учебната програма на
съответната специалност по ал. 2, т. 1 – 12.
(4) За извършване на дейностите по чл. 1,
ал. 2 за обекти – недвижими културни ценности, в екипа по ал. 2 се включват и лица,
вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ
Чл. 7. (1) Удостоверенията за извършване
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се издават на лицата по чл. 6
от началника на Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК).
(2) Правото за упражняване на дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166,
ал. 7 ЗУТ се удостоверява от началника на
ДНСК след представяне на документите по
чл. 9 или 10.
Чл. 8. (1) За издаване на удостоверение
на лицата по чл. 6 юридическото лице или
едноличният търговец подава заявление по
утвърден от началника на ДНСК образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. актуален документ за търговска регистрация, когато не е посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър, или копие от документ за регистрация
в търговски или друг публичен регистър или
еквивалентно средство за идентификация по
регистъра в съответната държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. списък на правоспособните физически
лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват
дейностите за оценяване съответствието на
проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния
им опит и за петгодишния стаж, както и
други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и
способности за упражняване на дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, включително завършено обучение по програми, утвърдени
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството съвместно с компетентните министри;
4. документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и
най-малко 5 години стаж по специалността
на членовете на органите на управление на
юридическите лица и едноличните търговци
и на наетите от тях физически лица, както
следва:
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а) копие от дипломата за завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ (за завършилите в
чуждестранни висши училища български и
чуждестранни граждани се прилага документ
за признаване на образованието в Република
България);
б) копие от документи, удостоверяващи
стажа по специалността след завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
в) подробна професионална автобиография,
съдържаща данни за стаж по години, месторабота и заемана длъжност и информация за
конкретно извършваната дейност и професионалния опит в съответствие с придобитата
специалност;
г) подробен списък на проектирани и/или
изградени обекти с пълното им наименование,
местонахождение и технически параметри, в
т.ч. и обекти, на които е упражнявана консултантска дейност;
д) индивидуални лицензи, референции и
препоръки, в т.ч. и удостоверения от браншови организации за компетентността на
специалистите от съответния регистър на
правоспособните лица, включително удостоверения за проектантска правоспособност,
удостоверения за технически контрол по част
„Конструктивна“, удостоверение за положен
изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за енергийната ефективност и други,
изискващи се със закон;
5. декларация на всеки специалист, който
ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен
надзор, за изричното му съгласие да бъде
включен в съответния списък на консултанта;
6. декларации на членовете на органите
на управление на юридическото лице или
едноличния търговец, както и на физическите
лица, чрез които ще упражняват дейностите по
чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, че не са допуснали или
извършили повече от две нарушения по ЗУТ
и нормативните актове за неговото прилагане
през последните две години преди подаване
на заявление за вписване в регистъра;
7. копие от документ относно вида на
правоотношението (трудов или граждански
договор) меж ду консултанта и физически
лица, чрез които ще упражнява дейността
за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор;
8. свидетелства за съдимост на членовете
на органите на управление на юридическите
лица и едноличните търговци, както и на
наетите от тях физически лица.
(3) Когато подадените документи по ал. 2
са непълни, заявителят се информира за
необходимостта от предоставяне на допъл-
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нителна информация и за това, че срокът за
произнасяне започва да тече отново от датата
на предоставянето им.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ подават писмено заявление по образец, утвърден
от началника на ДНСК.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за регистрация в
търговски или друг публичен регистър или
еквивалентно средство за идентификация по
регистъра в съответната държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. коп ие о т док у мен т, у дос т оверя ва щ
правото на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ да
извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1
ЗУТ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
3. списък на физическите лица – специалисти, които имат квалификация и призната
правоспособност да упражняват дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за видовете строежи
по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1
ЗУТ, заверен от заявителя;
4. информация за разрешителния режим
и за съответния компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
5. друг вид информация, предвидена в
правото на Европейския съюз;
6. официален превод на документите по
т. 1 – 5.
(3) Когато подадените документи по ал. 2
са непълни, заявителят се информира за
необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за
произнасяне започва да тече отново от датата
на предоставянето им.
(4) Когато подадените документи са нередовни или не е представена допълнителна
информация, заявителят се информира, че
заявлението му се оставя без разглеждане.
(5) Началникът на ДНСК издава или отказва да издаде удостоверение за правото за
упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1,
т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ.
Чл. 10. (1) Извън случаите по чл. 8 и 9
лицата, които имат право да упражняват дейностите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор по законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, в които няма режим, екви-
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валентен на режима по чл. 166, ал. 2 ЗУТ,
могат да упражняват тези дейности на територията на Република България временно и
еднократно за определен строеж въз основа
на удостоверение, издадено от началника
на ДНСК.
(2) Лицата по ал. 1 уведомяват началника
на ДНСК за пълното и точно наименование
на строежа и местонахождението му съгласно сключения с възложителя договор, а при
липса на такъв – съгласно обявлението или
публичната покана за обществена поръчка по
Закона за обществените поръчки (ЗОП), за
изпълнението на чийто предмет лицето иска
издаване на удостоверение за извършването
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от документ за регистрация в
търговски или друг публичен регистър или
еквивалентно средство за идентификация по
регистъра в съответната държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. копие от сертификат, удостоверение
или други документи, издадени в съответната
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
с които се удостоверява правото на лицата
по ал. 1 да извършват дейностите по чл. 166,
ал. 1, т. 1 ЗУТ;
3. списък на физическите лица – специалисти, които имат квалификация и призната
правоспособност да упражняват дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за видовете строежи
по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1
ЗУТ, заверен от заявителя;
4. копие от обявлението или публичната
покана за обществена поръчка по ЗОП, с
оглед изпълнението на която лицето иска
издаване на удостоверение за извършването
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ; в
случай че лицето има сключен договор с
възложителя, се прилага копие от първата и
последната страница, от които са видни предметът на договора, договарящите се страни
и техните подписи;
5. официален превод на документите по
т. 1 – 4.
(4) Когато подадените документи по ал. 3
са непълни, заявителят се информира за
необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за
произнасяне започва да тече отново от датата
на предоставянето им.
(5) Когато подадените документи са нередовни или не е представена допълнителна
информация, заявителят се информира, че
заявлението му се оставя без разглеждане.
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(6) Началникът на ДНСК издава или отказва да издаде удостоверение за временно и
еднократно право за упражняване дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
(7) Удостоверението по ал. 6 съдържа:
1. наименование на органа, който го е издал;
2. наименование, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на
което се издава удостоверението;
3. предмет на удостоверението за правото
на упражняване на дейностите по чл. 166,
ал. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ;
4. пълно и точно наименование на строежа
и местонахождението му;
5. дата на издаване и срок на валидност
(до въвеждане в експлоатация на строежа, но
не по-дълъг от срока по документа, издаден
от компетентен орган на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
6. списък на правоспособните физически
лица, чрез които се упражнява дейността,
който е неразделна част от удостоверението.
(8) Удостоверението по ал. 6 или отказът
се издава в едномесечен срок от подаване на
уведомлението или от изтичането на срока
по ал. 4.
(9) За лицата по ал. 1 се създава отделен
публичен регистър, различен от регистъра по
чл. 11, ал. 2.
Чл. 11. (1) Началникът на ДНСК разглежда
постъпилите заявления, проверява наличието
на установените нормативни изисквания и
издава удостоверение или отказ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
(2) Удостоверенията за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУ Т се
вписват в регистър при ДНСК. Регистърът е
публичен и съдържа издадените, продължените, прекратените и спрените за срок една
година удостоверения, в т.ч. списъка на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.
Чл. 12. (1) Удостоверението за вписване в
регистъра или отказът се издава в едномесечен
срок от подаване на заявлението.
(2) Срокът за произнасяне може да бъде
удължен еднократно при фактическа или
правна сложност с не повече от 30 дни, за
което заявителят се информира писмено преди
изтичането на първоначално установения срок.
Чл. 13. (1) Удостоверението съдържа:
1. наименование на органа, който го е издал;
2. наименование, седалище, адрес на управление и орган на управление на лицето,
на което се издава удостоверението;
3. предмет на удостоверението;
4. дата на издаване и първоначалния срок
на валидност;
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5. списък на правоспособните физически
лица, чрез които се упражнява дейността.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 5 е неразделна
част от удостоверението.
(3) За настъпили промени в съдържанието на удостоверението органът, който го е
издал, се уведомява от регистрираното лице
в 7-дневен срок.
(4) Органът по ал. 3 отразява промените
в удостоверението и в регистъра.
Чл. 14. За издаване и продължаване на
удостоверението по реда на чл. 166, ал. 2
ЗУТ се заплаща такса по тарифа, одобрена
от Министерския съвет.
Чл. 15. Отказът за вписване в регистъра
се съобщава писмено на заявителя и може
да се обжалва по реда на чл. 167, ал. 4 ЗУТ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО
НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
Чл. 16. (1) Удостоверението за упражняване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ се
издава за срок 5 години.
(2) В едномесечен срок преди изтичането
на срока по ал. 1 регистрираните лица могат
да подадат писмено заявление до органа по
регистрирането за продължаване на удостоверението за нов срок 5 години.
(3) При искане за продължаване на удостоверението началникът на ДНСК се произнася въз основа на декларация от заявителя,
че не са отпаднали някои от основанията,
послужили за издаване на удостоверението.
(4) Удостоверението за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1,
т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се
издава за срок не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
Чл. 17. (1) Действието на удостоверението
се прекратява преди изтичането на срока, за
който е издадено, по искане на вписаното
в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори
за дейностите по удостоверението, както и
при прекратяване на юридическото лице
или предприятието на едноличния търговец,
или при:
1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени
санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните
актове за неговото прилагане;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите
лица, които упражняват дейностите от и за
сметка на вписаното в регистъра юридическо
лице или едноличен търговец;
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3. отпадане на н якое от основани ята,
послужили за издаване на удостоверението.
(2) Действието на удостоверението се
спира за срок една година при влязло в сила
наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, което е
извършило оценяване на съответствието на
инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 ЗУТ и/или при
упражняване на строителен надзор е допуснало
изпълнение на незаконен строеж по смисъла
на чл. 225, ал. 2 ЗУТ.
Чл. 18. (1) Началникът на ДНСК прекратява
предсрочно удостоверението със заповед при
условията на чл. 17, ал. 1.
(2) Началникът на ДНСК спира за срок
една година удостоверението със заповед при
условията на чл. 17, ал. 2.
Чл. 19. Заповедите по чл. 18 се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им
на заинтересуваното лице.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството, могат да продължат да извършват
дейността си по чл. 166, ал. 1 ЗУТ до изтичане
на срока на лиценза.
(2) В тримесечен срок преди изтичането
на срока на лиценза лицата по ал. 1 могат да
подадат писмено заявление до началника на
ДНСК за издаване на удостоверение с нов срок
5 години. Началникът на ДНСК се произнася
въз основа на декларация от заявителя, че не
са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на удостоверение. Новите
обстоятелства по чл. 167 ЗУТ се удостоверяват
със съответните документи.
§ 2. (1) Действието на издаден от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
лиценз се прекратява от началника на ДНСК
преди изтичането на срока, за който лицензът е издаден, по искане на лицензираното
лице при представяне на доказателства, че
няма неприключили договори за дейностите
по лиценза, както и при прекратяване на
юридическото лице или предприятието на
едноличния търговец, или при:
1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени
санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните
актове за неговото прилагане;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите
лица, които упражняват дейностите от и за
сметка на лицензираното юридическо лице
или едноличен търговец;
3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.
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(2) Действието на издаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
лиценз се спира от началника на ДНСК за срок
една година при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена
санкция на лице, което е извършило оценяване
на съответствието на инвестиционен проект в
нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5
ЗУТ и/или при упражняване на строителен
надзор е допуснало изпълнение на незаконен
строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ.
§ 3. Лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоуст ройството, у ведом яват в 7-дневен срок
началника на ДНСК за настъпили промени
в съдържанието на лиценза, в т.ч. в списъка
на правоспособните физически лица, чрез
които се упражнява дейността. Началникът
на ДНСК отразява промените в лиценза и в
регистъра при условия и по ред, определени
с чл. 167, ал. 1 и 2 ЗУТ.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 166, ал. 2 ЗУТ.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на началника на ДНСК.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
11045

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.;
изм., бр. 23 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 в началото се добавят думите
„скоростни пътища и“.
2. В ал. 5, т. 1 след думата „язовири“ се
добавя „и прилежащите им съоръжения и
временно строителство“, а думите „с обем над
50 млн. куб. м или с височина на язовирната
стена над 80 м“ се заличават.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Видовете строежи от първа категория,
буква „к“ са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура
и други на металургичната и химическата
промишленост.“
4. В ал. 12 след думите „национално значение“ се добавя „както и сгради в границите
и охранителните зони на археологическите
резервати извън урбанизирани територии“.
§ 2. В чл. 3 думите „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението“ се заменят с „реконструкция
и основен ремонт“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, т. 2 след думите „ІІ клас“ се
добавя „и съоръженията към нея“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 се създава т. 3:
„3. общежития, хотели, мотели, планински
хижи, почивни домове и ваканционни бунгала
с капацитет над 1000 места за посетители и/
или с височина над 28 м.“
4. В ал. 6 думите „производствени сгради
с капацитет от 200 до 500 работни места
включително, съоръженията и складовите
сгради към тях“ са заменят с „производствени
сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща
инфраструктура и други с капацитет от 200
до 500 работни места включително и съоръженията към тях“.
5. Алинея 8 се отменя.
6. Създава се ал. 9:
„(9) Видовете строежи от втора категория,
буква „к“ са сгради и съоръжения на мини,
рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им,
както и строежи, свързани с отстраняване на
екологични щети в района на въздействието
им.“
§ 4. В чл. 5 думите „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението“ се заменят с „реконструкция
и основен ремонт“, а думите „до ал. 8“ се
заменят с „до ал. 9“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
2. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. общежития, хотели, мотели, планински
хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ над 5000 кв.
м или с капацитет от 200 до 1000 места за
посетители.“
3. В ал. 4 след думите „производствени
сгради“ се поставя запетая и се добавя „инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други“, а думите „съоръженията
и складовете към тях“ се заменят с „както и
съоръженията към тях“.
4. В ал. 5 след думите „до 25 MW включително“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на обекти за производство на
енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението“ се заменят с „реконструкция
и основен ремонт“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „обществено обслужване“ се добавя „с разгъната застроена площ
от 1000 до 5000 кв. м включително или с
капацитет от 100 до 200 места включително
за посетители“;
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б) създава се т. 7:
„7. общежития, хотели, мотели, планински
хижи, почивни домове и ваканционни бунгала
с разгъната застроена площ от 1000 до 5000
кв. м включително или с капацитет от 100
до 200 места включително за посетители.“
2. В ал. 3 след думите „производствените
сгради“ се поставя запетая и се добавя „инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други“, а думите „и складовете“
се заличават.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Видове строежи от четвърта категория,
буква „е“ са недвижими културни ценности
с категория „местно значение“, определени
по реда на Закона за културното наследство.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението“ се заменят с „реконструкция и
основен ремонт“, а думите „чл. 8, ал. 1 – 5“
се заменят с „чл. 8, ал. 1 – 6“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Строежи от четвърта категория са
вътрешните преустройства на сградите от
първа до четвърта категория включително, с
които се променя предназначението, без да
се засяга конструкцията и без да се променят
натоварванията.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думите „обществено обслужване“ се добавя „с разгъната застроена площ
до 1000 кв. м включително или с капацитет
до 100 места включително за посетители“;
б) създава се т. 9:
„9. общежития, хотели, мотели, планински
хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м
включително или с капацитет до 100 места
включително за посетители.“
2. В ал. 2 след думите „складовите сгради“
се поставя запетая и се добавя „инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Строежи от пета категория, буква „е“
са недвижими културни ценности с „ансамблово значение“ и „за сведение“, определени
по реда на Закона за културното наследство.“
§ 10. В чл. 11 думите „до ал. 4“ се заменят
с „до ал. 5“.
§ 11. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 5,
т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3
и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 „Номенклатура
на сградите и съоръженията за обществено
обслужване и на самостоятелните обекти
за обществено обслужване в сгради“ в т. 7
думите „хотелиерството“, „общежития“ и
„хотели, мотели, планински хижи, почивни
домове, ваканционни бунгала“ се заличават.
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Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
11046

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.;
изм., бр. 49 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 2.4 след думите „по
чл. 175, ал. 5 ЗУТ“ се добавя „и по чл. 52, ал. 5
от Закона за кадастъра и имотния регистър“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите „ал. 1 и 2“ се
заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „със съществени отклонения от издадените строителни книжа“ се
заменят с „в несъответствие с одобрения
инвестиционен проект“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. когато строежът или части от него не
са изпълнени в съответствие с изискванията
на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;“.
3. В т. 4 накрая се добавя „и с техническите
спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ“.
4. В т. 5 след думите „Вертикална планировка“ се добавя „и нереализирано озеленяване“.
5. В т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато са предвидени за премахване“.
6. В т. 8 след думата „нелицензирано“ се
добавя „или нерегистрирано“.
7. Създават се т. 9, 10, 11 и 12:
„9. когато не са съставени технически и
енергиен паспорт;
10. при неизпълнени мероприятия по изграждане на улици, пътища или алеи съгласно
чл. 69 ЗУТ в курортите, ваканционните селища, голф селища, аквапарковете и в другите
територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и
осигуряващи нормален достъп до съответния
поземлен имот;
11. когато липсва определен размер на
отчисленията за единица депониран отпадък
съгласно чл. 60 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО);
12. при неиздадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци,
когато такива се изискват по реда на чл. 67
и 78 ЗУО.“
§ 4. В чл. 23, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ“ се
заменят с „чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ.“
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2. В т. 2, буква „в“ накрая се добавя „и
с техническите спецификации по чл. 169а,
ал. 1 ЗУТ“.
§ 5. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 думата „далекосъобщителната“ се
заменя с „електронната съобщителна“.
2. В § 3:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„(1) Окончателният доклад трябва да бъде
съставен и подпечатан от лицето, упражняващо
строителен надзор, и подписан от управителя
на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор
на строежа по съответните части. Докладът
съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:“;
бб) в т. 1 след думите „подробно описание“
се добавя „и съответствие“;
вв) в т. 4 думите „чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ“
се заменят с „чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ“;
гг) в т. 5 накрая се добавя „и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ“;
дд) точки 7 и 8 се отменят;
eе) създават се т. 10, 11 и 12:
„10. изпълнение на строежа в съответствие
с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен
акт, ако за него има такива;
11. изпълнение на строежа в съответствие
с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и
големината на строежа са необходимо условие
за разрешаване на строителството по Закона
за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното
наследство или друг специален закон, както
и отразяване на мерките и условията от тези
актове в проекта;
12. изпълнение на строежа в съответствие
с изискванията за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите
по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително
рециклиране и постигане на съответните
количествени цели за оползотворяване и
рециклиране.“;
б) в ал. 2, т. 1 думите „лиценз (свидетелство
за оправомощаване)“ се заменят с „удостоверение (лиценз)“.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 6 навсякъде думите „9.ІV.1993 г.“ се
заменят с „31 март 2001 г.“.
2. Параграф 7 се изменя така:
„§ 7. Строежите по § 24, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ се въвеждат
в експлоатация при условията и по реда на
тази наредба.“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
11047

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и
бр. 29 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 2, буква „в“ след думата „строителя“
се добавя „и проектантите по съответните
части“, а след думите „част „Конструктивна“;“
се добавя „заверките на останалите контролирани нива се извършват в присъствието
на проектантите по част „Конструктивна“,
част „Архитектура“ и съответната проектна
част в случаите на строеж, представляващ
техническа инфраструктура;“.
2. В т. 12 след думата „строителя“ се поставя запетая и се добавя „проектантите по
съответната част“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2,
в т. III „Констатации от извършени проверки
при достигане на контролираните проектни
нива“ се правят следните допълнения:
1. В т. 1.2:
а) създава се буква „Г“:
„Г. Проектанти по части „Архитектура“ и
„Конструкции“;
б) след думите „Присъствали:
Б. ............................
В. ................................
( )
( )“
се добавя „Г.
1...............
(.…………..)
2.
(…………..).“
2. В т. 1.3:
а) създава се буква „Г“:
„Г. Проектанти по част „Архитектура“;
б) след думите „Присъствали:
Б. ............................
В. ................................
( )
( )“
се добавя „Г .
1...............
(.…………..)
2.
(…………..).“
3. В т. 1.4:
а) създава се буква „Г“:
„Г. Проектанти по част „Архитектура“;
б) след думите „Присъствали:
Б. ............................
В. ................................
( )
( )“
се добавя „Г.
1...............
(.…………..)
2.
(…………..).“
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§ 3. В приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2,
т. III „Констатации от извършени проверки
при достигане на контролираните проектни
нива на проводи и съоръжения“, в т. 1.1, буква
„В“ след думата „Конструктивна“ се добавя
„и/или на съответната част“.
§ 4. В приложение № 12 към чл. 7, ал. 3,
т. 12 се правят следните допълнения:
1. След думите „2. ......................................
(техническ и правоспособните физическ и лица
по съответните части към лицето, упражняващо
строителен надзор)“

се добавя
„3. ...................................................................
........................................................................
(проектант по съответната част)“.
2. Накрая се добавя:
„3. ...................................................................
(
). “

Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „чл. 169,
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 – 3“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
11048

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2012 г. за пренасянето през
границата на страната на парични средства,
благородни метали, скъпоценни камъни и
изделия със и от тях и водене на митнически
регистри по чл. 10а от Валутния закон (ДВ,
бр. 10 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 1 думите „валутна митническа декларация“ се заменят с „декларация
за паричните средства“ и се създава изречение
второ: „Утвърденият от министъра на финансите образец на декларация се публикува на
интернет страницата на Агенция „Митници“.“
§ 2. В чл. 15 думите „валутната митническа
декларация“ се заменят с „декларацията по
чл. 9, ал. 1“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Заповедта на министъра на финансите
за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 9, ал. 1, който ще се прилага от
1 януари 2013 г., и утвърденият образец на
декларация се публикуват на интернет страницата на Агенция „Митници“ в 5-дневен
срок от издаването на заповедта.
§ 4. Тази наредба влиза в сила от 1 януари
2013 г.
Министър:
Симеон Дянков
11030
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА
Общи задъл ж ителни игра лни ус лови я и
правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Общите задължителни игрални условия и правила регламентират минималните
изисквания, които задължително трябва да се
спазват при организирането на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали.
Чл. 2. Тези задължителни игрални условия
и правила са общи – организаторите на хазартни игри с игрални автомати са длъжни да
ги спазват, включително и при изготвянето на
съответните игрални условия и правила, които
представят за утвърждаване от Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Общи задължителни игрални условия
Чл. 3. (1) В игралната зала задължително
се поставят на видно място:
1. актуалното (последното издадено от
ДКХ) удостоверение за издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални
автомати – копие или оригинал, както и
2. актуален текст на последните утвърдени
от ДКХ Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, утвърдени от ДКХ по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ на организатора за съответната
игрална зала.
(2) Актуалното удостоверение за издаден
лиценз и актуалният текст на Задължителните
игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати следва
да бъдат поставени не по-късно от 10 дни след
влизане в сила на решението на ДКХ, въз
основа на което е издадено удостоверението,
съответно с което са утвърдени правилата на
организатора.
Чл. 4. (1) В игралната зала се експлоатират игрални автомати, които съответстват по
брой, наименование и други индивидуализиращи белези на вписаните в издаденото
на организатора удостоверение за издаден
лиценз и се инсталират за експлоатация в
залата в срок до 7 дни след получаването на
това удостоверение.
(2) В срока по ал. 1 организаторът е длъжен
да инсталира и/или деинсталира в/от игралната
зала игралните автомати след извършването на
промените по реда на чл. 38 ЗХ с цел привеждане в съответствие с всички обстоятелства,
вписани в актуалното му удостоверение за
издаден лиценз.
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(3) След модификация, конвертиране или
рециклиране на игралния автомат е необходимо да бъде поставена допълнителна табела с информация за годината и за лицето,
извършило модификацията, конвертирането
или рециклирането.
(4) Организаторът на хазартни игри е
длъжен постоянно да следи за техническата
изправност на игралните автомати, както и за
това същите да не са източник на физически,
електрически или механични опасности за
здравето и живота на играчите.
Чл. 5. (1) Системата за управление на игралните автомати, съдържаща програмните
носители, задължително се монтира в защитена част от кабинета (кутията), така че да
позволява запечатване.
(2) Устройствата за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи)
трябва непрекъснато да съхраняват информация за общо въведени и общо изплатени
к реди т и, вк лючи т елно п ри внезапно изключване на игралния автомат независимо
от причината.
(3) При включено захранване игралните
автомати трябва да осигуряват звукова и/или
светлинна сигнализация в следните случаи:
1. отваряне на врата на кабинета на игралния автомат;
2. спечелване на печалба, надхвърляща
възможностите за директно изплащане от
игралния автомат;
3. спечелване на премия джакпот.
Чл. 6. (1) Управителят на игралната зала
при поискване от длъжностните лица на ДКХ
с контролни функции следва да осигури достъп
до данните за проведените игри на игралния
автомат.
(2) Управителят на игралната зала задължително съхранява външни принадлежности към
игралното оборудване (ключове и др.) и при
извършване на проверка от длъжностни лица
на ДКХ с контролни функции ги предоставя
за осигуряване на достъп до устройствата за
текущ контрол.
Чл. 7. (1) Игралните автомати могат да се
свързват помежду си за постигане на премия
джакпот.
(2) Всяка джакпот система трябва да има
трайно закрепена табела, съдържаща четлива
оригинална маркировка за наименование, тип,
версия, производствен номер и производител.
В случаите, когато в софтуера на игрален
автомат е инкорпориран софтуерен модул,
извършващ отчисления на предвидения процент за премия джакпот и в удостоверението
за издаден лиценз на организатора този автомат е вписан като изпълняващ функциите
на мастерсървър за джакпот системата, то за
оригинална маркировка се приема тази на
автомата – мастерсървър.
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(3) Джакпот системите могат да се ползват от организатора след вписването им в
удостоверението за издаден лиценз. Джакпот
системите се инсталират и експлоатират в
игралната зала или се деинсталират в срока
по чл. 4, ал. 1.
(4) Размерът на отчисленията и условията за
изплащане на джакпота се посочват в игралните условия и правила, утвърдени от ДКХ на
организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. В тях
задължително се посочват и наименованията,
типовете, версиите и производствените номера
на игралните автомати, свързани помежду си
в съответните джакпот системи.
(5) Като премия джакпот организаторът
може да използва и предметни печалби по
ред, описан в условията и правилата, утвърдени от ДКХ на организатора по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ.
Чл. 8. (1) Джакпотът не може да остава
в полза на организатора освен в случаите
на прекратяване на лиценза по чл. 35 ЗХ.
Натрупаните отчисления за премия джакпот
се вписват в месечния отчет за съответната
джакпот система при деинсталирането є. Натрупаните отчисления за премия джакпот на
деинсталирана система се разпределят като
парични печа лби – посредством т у рнири,
допълнителни (бонус) игри или по друг начин, посочен в игралните условия и правила,
утвърдени от ДКХ.
(2) При инсталиране или деинсталиране
на джакпот система задължително се съставя
протокол (сервизен), подписан от организатора или длъжностните лица в игралната
зала и лицето, извършило инсталирането/
деинсталирането. Протоколът се съхранява
в игралната зала и задължително се представя при поискване на длъжностните лица
от ДК Х с контролни функции, извършващи
проверка.
(3) Свързването на игралните автомати в
джакпот система трябва да позволява извършването на проверка от контролните органи,
както и достъп до устройството за формиране
на джакпот с цел неговата идентификация.
Чл. 9. (1) За осигуряване спазването на
изискванията при организирането на хазартните игри с игрални автомати задължително
условие е в игралната зала да присъстват
следните длъжностни лица на организатора:
1. управител на игралната зала, който
осъществява общия контрол и е отговорен за:
а) законосъобразното провеждане на игрите;
б) правилното функциониране на игралното
оборудване;
в) охраната, спазването на вътрешния ред
в залата и действията на крупието;
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г) решаването на възникнали спорове в хода
на провеждането на игрите при определяне
или изплащане на печалбите;
д) недопускането на лица, чието присъствие
е забранено от ЗХ;
е) удостоверяването и изплащането на
печалби;
ж) други задължения съгласно тези правила
и утвърдената от организатора длъжностна
характеристика;
2. крупие, което е отговорно за:
а) задействането на игрално оборудване,
което е пригодено да се задейства от крупие;
б) съхраняването и отчитането на получените суми за залози;
в) установяването на печелившата комбинация и съответния размер на печалбата;
г) отчитането и изплащането на печалби;
д) недопускането на лица, чието присъствие
е забранено от ЗХ.
(2) В случаите на отсъствие на управителя
на игралната зала неговите функции се изпълняват от длъжностно лице, което е изрично
писмено оправомощено от организатора.
Чл. 10. (1) В игралната зала организаторът на хазартни игри е длъжен постоянно да
поддържа касова наличност.
(2) Касовата наличност в игралната зала
представлява парична сума в размер на не помалко от 1000 лв., която служи за изплащане
на печалбите от провежданите хазартни игри.
Размерът на касовата наличност се определя
съобразно броя на игралните автомати и възможностите за спечелване на премия джакпот
в условията и правилата на организатора,
утвърдени от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Размерът на утвърдената касова наличност
трябва да позволява по всяко време изплащане
на всяка спечелена сума в размер до 1000 лв.
веднага след приключване на играта. Длъжностните лица в игралната зала задължително
трябва да имат непрекъснат достъп до касовата
наличност и при поискване от длъжностните
лица на ДКХ с контролни функции да я предоставят за проверка.
Чл. 11. (1) Дневният оборот е сума, реализирана при организирането на хазартните
игри в игралната зала, която е различна от
касовата наличност по предходния член и
следва да се съхранява отделно от нея.
(2) Дневният оборот следва да съответства
на размера на направените залози и изплатени
печалби за съответния ден.
Раздел ІІІ
Общи задължителни правила
Чл. 12. (1) Участието в игрите с игрални
автомати се извършва чрез залози в български
левове и в евро.
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(2) Извършването на залозите за участие
в хазартните игри с игрални автомати се
осъществява чрез монети, предварително
закупени жетони, магнитни карти, други
удостоверителни знаци, чрез заплащане в
брой и/или с платежни карти.
Чл. 13. Игрите с игрални автомати се
провеждат по начин и при условия, заложени
в компютърната програма на играта, инсталирана в съответния игрален автомат.
Чл. 14. (1) Печалбите, реализирани при
игрите с игрални автомати, се изплащат от
крупието в брой непосредствено след приключване на съответната игра за суми до
1000 лв. или след представяне на удостоверителни знаци за участие, когато игралните
автомати автоматично изплащат монети,
жетони или други удостоверителни знаци,
утвърдени от ДКХ.
(2) Изплащането на парични печалби и
даването на предметни печалби на стойност
над 1000 лв. се извършва в срок от три работни дни след датата, на която е спечелена
печалбата. За удостоверяване правото да бъде
получена печалбата управителят на игрална
зала задължително издава документ, удостоверяващ печалбата, игралното съоръжение,
на което е спечелена, трите имена на лицето,
спечелило печалбата, и датата, на която е
спечелена.
Чл. 15. (1) Паричните печалби се изплащат
при следните условия:
1. до 5000 лв. се допуска изплащане в брой;
2. над 5000 лв. се изплащат задължително
по банков път.
(2) При поискване длъжностно лице от
игралната зала е длъжно да издаде счетоводен документ, удостоверяващ размера на
изплатената печалба. Вторият екземпляр на
документа остава за съхранение и контрол в
игралната зала и задължително се представя
на длъжностните лица от ДКХ с контролни
функции при поискване.
Чл. 16. При прекъсване на електрическото
захранване на игралния автомат по време
на игра организаторът изплаща сумата на
натрупания кредит до момента съгласно показанията на устройството за текущ контрол
(електронни и/или електромеханични броячи) след възстановяване на електрическото
захранване.
Чл. 17. (1) Спорове, възникнали при или
по повод на провеждане и участие в игра,
между участник и персонала, отговорен за
провеждането є, се решават от управителя
на залата веднага след възникване на спора.
(2) Когато възникналият спор не се разреши от управителя на залата, задължително
се изготвя протокол.
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(3) В протокола по ал. 2 се вписват:
1. адрес на игралната зала и данни за
организатора;
2. предмет на спора, когато се отнася до
провеждане или участие в игра;
3. показания на броячи за въведени кредити
и изплатени печалби на съответния игрален
автомат;
4. натрупана премия джакпот на системата, към която е включен игралният автомат;
5. индивидуализиращи данни за участника
в играта и за управителя на залата;
6. подписи на управителя на игралната
зала и участника в играта;
7. дата на съставяне.
(4) В тридневен срок от изготвянето на
протокола организаторът на хазартните игри
е длъжен да изпрати копие от него до ДКХ.
(5) В срока по ал. 4 участникът, чиито
интереси са засегнати при възникналия спор,
може да подаде писмено оплакване до ДКХ,
като приложи всички относими доказателства.
Препис от оплакването се изпраща до организатора на игрите, който в тридневен срок
от получаването му е длъжен да изпрати до
ДКХ писмени обяснения по случая и заверен
препис от протокола по ал. 2.
(6) В случай че участникът в играта не
съдейства или откаже да предостави личните
си данни или да подпише протокола по ал. 2,
същият се подписва от крупието, чийто имена,
точен адрес и ЕГН се вписват в протокола. В
тридневен срок от изготвянето на протокола
организаторът на хазартните игри е длъжен
да изпрати копие от него до ДКХ.
Раздел ІV
Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на турнири
Чл. 18. (1) В игралната зала се допуска
организирането на турнири на игри с игрални
автомати, ако същите са предвидени в условията и правилата на организатора, утвърдени
от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Условията и правилата за организиране
на турнири се регламентират в самостоятелен
раздел на Задължителните игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, утвърдени на организатора
на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(3) Условията и правилата за организиране на турнири трябва да съдържат минимум
следната информация:
1. лице, отговорно за законосъобразното
провеж дане на т у рнирите – управител на
залата;
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2. цена за допускане до участие;
3. видове и размери на печалбите – парични
и/или предметни;
4. периоди на провеждане на турнирите;
5. начин на формиране на наградния фонд
за участниците;
6. условия за спечелване на обявените печалби – парични и/или предметни;
7. начин на обявяване на всеки печеливш
участник;
8. начини и срокове за изплащане на паричните и даване на предметните печалби.
(4) Паричните и предметните печалби при
турнирите са различни и не могат да се формират от премиите джакпот при игралните
автомати освен в случаите по чл. 8, ал. 1.
Раздел V
Общи задъл ж ителни игра лни ус лови я и
правила за организиране на допълнителни
(бонус) игри
Чл. 19. (1) Организирането на допълнителни
(бонус) игри в игралните зали се извършва
само ако такива са предвидени в утвърдените
от ДКХ условия и правила на организатора
по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Условията и правилата за организиране
на допълнителни (бонус) игри се регламентират в отделен раздел на Задължителните
игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, утвърдени
на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(3) Условията и правилата за организиране на допълнителни (бонус) игри трябва да
съдържат минимум следната информация:
1. лице, отговорно за законосъобразното
провеждане на игрите – управител на залата;
2. начин на придобиване на право на
участие;
3. видове и размери на паричните и/или
предметните награди;
4. периоди на провеждане на игрите;
5. начин на формиране на наградния фонд
за участниците;
6. условия за спечелване на обявените
парични и/или предметни награди;
7. начин на обявяване на всеки печеливш
участник;
8. начини и срокове за изплащане на паричните и даване на предметните награди.
(4) Паричните и предметните награди при
допълнителните (бонус) игри са различни и не
могат да се формират от премиите джакпот
при игралните автомати освен в случаите по
чл. 8, ал. 1.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези общи игрални
условия и правила „рециклиране“ е дейност,
при която лицензиран производител или сервиз
заменя повредени и износени компоненти на
игрално оборудване с изправни и действащи, като това не води до промяна на типа и
функционалността на игралното оборудване,
предвидени от производителя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Общите задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати са приети на заседание
на ДКХ на 21.11.2012 г. с Протокол № 15 на
основание чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗХ и влизат в
сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 3. В тримесечен срок от влизане в сила
на тези общи задължителни игрални условия
и правила организаторите на хазартни игри с
игрални автомати привеждат в съответствие
с тях игралните си условия и правила, които
представят за утвърждаване от ДКХ по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ.
Председател:
Калоян Кръстев
10956
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2089-НС
от 6 декември 2012 г.
На 6 декември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Моника
Ханс Панайотова, избрана от 24. едномандатен
избирателен район – София, издигната от ПП
„ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка
с чл. 272, ал. 1 и § 15 от ПЗР на Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 24. многомандатен изборен район – София,
Веселин Григоров Спиридонов от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
11166

Поправка. Във връзка с допусната техническа грешка в обнародваната в ДВ, бр. 92 от 2012 г. Тарифа
за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския
съвет от 2012 г., Министерският съвет прави следната поправка: Текстът на чл. 12:
„Чл. 12. (1) Таксите по чл. 1, 2, 5, 7, 8 и 9 се заплащат при подаване на съответното искане.
(2) Таксите по чл. 3, 4 и 6 се заплащат в срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на Държавната комисия по хазарта.
(3) Таксите по чл. 10 и 11 се заплащат при получаването на съответния документ.“
да се чете така:
„Чл. 12. (1) Таксите се заплащат, както следва:
1. по чл. 1, 2, 5, 7, 8 и 9 – при подаване на съответното искане;
2. по чл. 3, 4 и 6 – в срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на Държавната
комисия по хазарта;
3. по чл. 10 и 11 – при получаването на съответния документ.
(2) Дължимите такси се заплащат по банков път с изключение на таксата по чл. 11, която се заплаща в брой в касата на Държавната комисия по хазарта.
(3) При плащане по банков път за дата на плащане на дължимата такса се счита датата, на която
преведената сума е постъпила по сметката на Държавната комисия по хазарта.“
11070
Поправка. Министерството на земеделието и храните прави следната поправка на допусната техническа грешка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните
изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
(ДВ, бр. 94 от 2012 г.):
В приложение № 5 към чл. 17, ал. 5, в Б. Заявка за подпомагане по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, за юридически лица, в раздел „Декларации“:
1. В т. 1 думата „легитимни“ да се чете „достоверни“.
2. След „Подпис/печат/Дата“ изречението да се чете: „Запознат съм, че нося наказателна отговорност
по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.“
11194
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-1289
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) в Министерството на земеделието и храните е постъпило
Заявление с вх. № 70-5193 от 13.12.2011 г., Сертификат за акредитация с регистрационен № 050 В
Рев. 23, издаден от Италианската акредитационна
служба Акредия, нареждам:
I. На дружество „Биоагричерт Италия България“ – ЕООД, с адрес на управление в България,
Пловдив, ул. Трапезица 16, ет. 1, ап. 3, и ЕИК
160113434:
1. да извършва контрол за спазване правилата
на биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски
продукти и храни;
2. да използва знаци за биологично производство за означаване на сертифицирани продукти.
II. Контролният орган да бъде вписан в регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 4 ЗПООПЗПЕС под
кодов номер BG-BIO-13.
Разрешението е валидно до 25 януари 2016 г.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.

10965

За министър:
Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-840
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
обстоятелството, че не са открити на терен:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти група от 12 броя
вековни дървета от вида Дъб (Quercus), намиращи
се на четвъртокласен път № 40052 в близост до
землището на с. Черни бряг, община Антоново,
област Търговище, обявени със Заповед № 284 от
4.05.1979 г. на КОПС при МС. Съгласно заповедта
за обявяване дърветата се намират на км 389 на
ГП – 4 – София – Варна, в сервитутната ивица
на ОПУ – Търговище. Заведени са в Държавния
регистър под № 1356.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

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

10985

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-841
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради обстоятелството, че не е открито на терен:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
Бряст (Ulmus), намиращо се на общински път в
близост до землището на с. Поройно, община
Антоново, област Търговище, обявено със Заповед
№ 532 от 25.09.1978 г. на КОПС при МС, заведено
в Държавния регистър под № 1060.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10986

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-842
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
невъзстановимо увреждане, напълно изсъхнали:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 2 броя вековни дървета
от вида Зимен дъб (Quercus petraea), намиращи
се в местност Свети Димитър в землището на
с. Чуковец, община Радомир, област Перник,
обявени със Заповед № 1126 от 8.12.1981 г., заведени в Държавния регистър под № 1326 и № 1327.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10987

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-843
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
невъзстановимо увреждане, напълно изсъхнали:
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1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида Бяла топола (Populus
alba), намиращо се в парк „Владикина бахча“,
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, обявено със Заповед № 235 от 4.04.1980 г.
на КОПС при МС (ДВ, бр. 35 от 1980 г.), заведено
в Държавния регистър под № 1145.
1.2. Вековно дърво от вида Полски бряст (Ulmus
minor), намиращо се в парк „Владикина бахча“,
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, обявено със Заповед № 235 от 4.04.1980 г.
на КОПС при МС (ДВ, бр. 35 от 1980 г.), заведено
в Държавния регистър под № 1151.
1.3. Вековно дърво от вида Бяла топола (Populus
alba), намиращо се в двора на Основно училище
„Св. Климент Охридски“, землището на гр. Видин, община Видин, област Видин, обявено със
Заповед № 174 от 9.03.1983 г. на КОПС при МС
(ДВ, бр. 26 от 1983 г.), заведено в Държавния
регистър под № 1489.
1.4. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в землището на с. Сливовик, община Медковец, област Монтана, обявено със
Заповед № 197 от 11.03.1987 г. на КОПС при МС
(ДВ, бр. 25 от 1987 г.), заведено в Държавния
регистър под № 1753.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10988

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-845
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на вековни дървета:
1. Обявявам за защитено дърво Летен дъб
(Quercus robur), на възраст около 400 години,
височина около 10 м, намиращо се в поземлен
имот с идентификатор 77181.27.433 по кадастрална
карта и кадастрален регистър за землището на гр.
Харманли, община Харманли, област Хасково,
одобрена със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 33 от
2004 г.). Дървото е с координати в координатна
система 1970 г. – Х=4575117,459 и Y=9458266,163.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република
България.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10989

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-857
от 14 ноември 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
на природно явление:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Цер (Quercus cerris), намиращо се на пътя
за с. Одоровци, в землището на с. Буковец, община Брусарци, област Монтана, обявено със
Заповед № РД-169 от 6.07.1997 г. на МОСВ (ДВ,
бр. 52 от 1997 г.), заведено в Държавния регистър
под № 1976.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10990

Министър:
Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 314
от 14 ноември 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Нова шипка“,
разположена в землищата на с. Нова шипка,
община Долни чифлик, и с. Бързица, община
Провадия, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и Протоколно решение по т. 13 от протокол
№ 41 от заседанието на Министерския съвет на
31 октомври 2012 г. разрешавам на „Гео Проект Инженеринг“ – ЕООД, Варна – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
103756438, със седалище и адрес на управление
Варна 9010, община Варна, район „Приморски“,
ул. Евлоги Георгиев 24, вх. Д, ет. 6, ап. 85, да
извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Нова шипка“, разположена в землищата
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на с. Нова шипка, община Долни чифлик, и
с. Бързица, община Провадия, област Варна,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,98 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Нова шипка“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4669480

9607046

2.

4668862

9608139

3.

4668423

9608035

4.

4668465

9607855

5.

4668480

9607736

6.

4668410

9607685

7.

4668225

9607673

8.

4668340

9607565

9.

4668769

9606592
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 572
от 8 ноември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Й-5 от 30.03.2012 г. от „Демпко
Отомейшън“ – ЕООД, като пълномощник на
Йордан Георгиев Попов, Йонка Нешова Георгиева,
Снежанка Нешева Петрова, Йордан Трайков Злат
ков, Василка Здравкова Попова, Александрина
Здравкова Кацарска, Данчо Здравков Дойчинов и
Трайчо Здравков Дойчинов, собственици на УПИ
XLI-2147, 2068 – „За магазин за промишлени стоки,
подземен гараж и трафопост“, с искане за даване
на съгласие за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация.

ВЕСТНИК
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Към заявлението са приложени: пълномощни,
нотариален акт № 83, том IV, peг. № 11465, дело
№ 545/2011 г., нотариален акт № 81, том IV, peг.
№ 11462, дело № 543/2011 г., скица за УПИ XLI2147, 2068 – „За магазин за промишлени стоки,
подземен гараж и трафопост“, мотивирано предложение за ИПР за създаване на задънена улица
(тупик) от о.т. 1012 до о.т. 1012б.
С писмо изх. № ГР-94-Й-5 от 23.05.2012 г.
заявлението с приложените към него доказателства е изпратено за становище на кмета на
район „Искър“.
С писмо № 6602-92(1) от 12.06.2012 г. на кмета
на район „Искър“ е изразено съгласие с мотивираното предложение за ИПР. Към писмото са
приложени: скица за ПИ без планоснимачен № и
акт за общинска собственост № 87 от 26.01.1998 г.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите „Общ устройствен план“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси“, „Правен“ и
„Градоустройство“ при Направление „Архитектура
и градоустройство“ – СО.
Същото е разгледано и прието от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 7, с решение главният архитект на Столична община
да издаде заповед за допускане на устройствена
процедура при задължително спазване условията
на отделите.
На основание чл. 135, ал. 3 и 5 във връзка с
чл. 124, ал. 3 ЗУТ със Заповед № РД-09-50-701 от
27.07.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато
изработване на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация (ИПР) в
обхват: УПИ IV – „За мотел и ресторант“ от кв.
9а, УПИ X – „За обществено хранене и озеленяване“, и УПИ XII-204, 1519, 1521, 1260, 730 – „За
обществено обслужване и озеленяване“ от кв. 9,
във връзка с изменение на уличната регулация
от о.т. 1011 до о.т. 1017 за създаване на задънена
улица между кв. 9 и 9а, м. ж.к. Дружба 2.
С писмо изх. № ГР-94-Й-5 от 31.07.2012 г. заповедта е изпратена на кмета на район „Искър“
за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-Й-5/12 от 3.08.2012 г.
е внесен за одобряване проект за ИПР с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП. Към
заявлението е приложен нотариален акт № 185,
том I, peг. № 4130, дело № 143 от 12.04.2012 г.
Представен е проект за ПТКП за нова улица
по о.т. 1012 – о.т. 1012а – о.т. 1012б, който е съгласуван с положително становище № ОД 2774 от
18.06.2012 г. на началник-отдел „Пътна полиция“.
Проектът е подпечатан с печат „Съгласувано“ от
сектор „ОБД“ – СО, съгласно протокол № 23 от
18.06.2012 г. на ПКТОБД.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - Й -5/1 2 о т
25.09.2012 г. доп ъ л н и т ел но са п редс та вен и:
писмо № ТУ-2670 от 17.08.2012 г. на „Софийска
вода“ – АД, с данни за предварително проучване,
писмо изх. № 702 от 21.08.2012 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, както и експертна оценка
и геодезическо заснемане на растителността,
заверени от дирекция „Зелена система“ при СО.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 63 от 2012 г., като
съгласно писмо peг. № 6602-92(5) от 11.10.2012 г.
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на главния архитект на район „Искър“ в законоустановения срок не са постъпили възражения,
предложения и искания.
Изработеният проект на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ подлежи на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със
Заповед № 1020 от 11.09.2012 г. на кмета на район
„Искър“. Резултатите от проведеното обществено
обсъждане са отразени в протокол от 18.09.2012 г.
и обобщени в доклад.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-72 от
16.10.2012 г., т. 18, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗУТ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административно производство е
започнало по искане на собствениците на УПИ
XLI-2147, 2068 – „За магазин за промишлени
стоки, подземен гараж и трафопост“, и допуснато
със Заповед № РД-09-50-701 от 27.07.2012 г. на
главния архитект на СО с цел осигуряване на
допълнителен достъп до имота на заявителите
с оглед облекчаване на комуникационно-транспортно обслужване на ул. Обиколна.
Настъпилите нови обстоятелства от различен
обществен характер – интензивното застрояване на тази територия, натовареният трафик в
столицата, представляват съществени промени
в обществено-икономическите и устройствени
условия, при които е съставен действащият
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ РД-50-09-718 от 30.12.1986 г. на главния архитект
на Столична община. Тези промени неминуемо
изискват изменение на плана за улична регулация.
Предвид горното са налице основанията,
визирани в чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
ЗУТ за изменение на влезлия в сила ПУП.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на плана за регулация на кв. 9, УПИ
Х – „За обществено хранене и озеленяване“, УПИ
ХII-204, 1519, 1521, 1260, 730 – „За обществено
обслужване и озеленяване“; кв. 9а, УПИ IV – „За
мотел и ресторант“, улица по о.т. 1011 – о.т. 1017,
с оглед създаване на нова задънена улица по о.т.
1012 – о.т. 1012а – о.т. 1012б, което се налага с
цел подобряване на транспортното обслужване
на района. Улицата се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина.
Представено е положително становище на началник-отдел „Пътна полиция“ – СДВР, относно
осигурения транспортен достъп и организация на
движението и съгласуване от отдел „ОБД“ – СО.
С предвиденото с проекта мероприятие от
публичен характер се засягат имоти частна собственост, поради което на основание чл. 21, ал. 1
ЗОС компетентен да одобри проекта за ИПР в
случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет. Проектното решение
е целесъобразно и отговаря на изискванията на
чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.

ВЕСТНИК
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Планът за регулация е изработен върху действащите план за регулация и кадастрална карта,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – допускане изработването на ПУП при налице на основание по
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ, внесеният проект е съобщен на заинтересованите лица,
спазено е изискването на чл. 128, ал. 5 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане, проектът
е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материално-правните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 81, ал. 1, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ, т. 12 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 7, и № ЕС-Г-72 от
16.10.2012 г., т. 18, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на кв. 9, УПИ Х – „За обществено
хранене и озеленяване“, УПИ XII-204, 1519, 1521,
1260, 730 – „За обществено обслужване и озеленяване“; кв. 9а, УПИ IV – „За мотел и ресторант“,
улица по о.т. 1011 – о.т. 1017 за създаване на нови
УПИ X – „За обществено хранене и озеленяване“, и УПИ XII-204, 1519, 1521, 1260, 730 – „За
обществено обслужване и озеленяване“ от кв. 9,
УПИ IV – „За мотел и ресторант“ от кв. 9а, нова
задънена улица по о.т. 1012 – о.т. 1012а – о.т. 1012б
по зелените и кафявите линии, цифри, текст и
зачерквания съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ и може да бъде
обжалвано пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават чрез район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 576
от 8 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: магазин
№ 1, София, ул. Владимир Минков – Лотко 5Б,
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бл. 8, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, с АчОС № 01273 от 16.10.2003 г.,
със съответното право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационна сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
11033

ВЕСТНИК

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.01.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

11035
РЕШЕНИЕ № 577
от 8 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: ателие № 3,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 8, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
с АчОС № 381 от 30.03.1999 г., със съответното
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационна сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
11034

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 411
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 272 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.01.2013 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
планоснимачен № 736 в УПИ I и сграда, София,
ул. Летоструй 109, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 215 000 лв. (52 % от
сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 412
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.01.2013 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (на партера на вътрешно триетажно крило),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.01.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 413
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

С Т Р. 5 0

ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.01.2013 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2 (на партера на вътрешно триетажно крило),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.01.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 414
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.01.2013 г. в 11 ч., сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15А, м. НПЗ Хаджи Димитър, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 165 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.01.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.

ВЕСТНИК
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 415
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г., изм.
с Решение № 252 от 14.04.2011 г., на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.01.2013 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545
и административна сграда (незавършено строителство) с идентификатори 68134.4355.2545.1 и
68134.4355.2545.2, София, СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ VIII, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 460 000 лв. (7, 85 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 46 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.01.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 259
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 – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
и план-схема за линеен обект на техническата
инфраструктура за изграждане на водопроводно
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ДЪРЖАВЕН

отклонение за напояване с дължина L = 547,55 м
до урегулиран поземлен имот (УПИ) I-9, кв. 2 по
действащия регулационен план на в.з. Чеканица, Ботевград (поземлен имот с идентификатор
05815.306.7 по одобрените кадастрална карта и
кадастрални регистри на Ботевград). Трасето преминава през имоти: 05815.2.203, 05815.2.113 – полски пътища в земеделска територия, землище на
Ботевград, и 05815.306.1010, 05815.306.1000 – улици
в урбанизирана територия в.з. Чеканица, Ботев
град, представляващи общинска собственост.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението законови процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.

10940

Председател:
Й. Лалчева

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 431
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 05 от
13.09.2012 г., т. 8, на Комисията за земеделските
земи при Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.16.745, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – разширение на
съществуваща „Производствено-складова база
на „Екстрапак“ – ООД, Велико Търново – предвижда се свободно застрояване на сгради за
„производствени и складови дейности“, при следните устройствени показатели: височина – 12 м,
плътност на застрояване – 80 %, коефициент на
застрояване – Кинт. – 2,5; минимално озеленена
площ – 20 %; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; подробен устройствен
план – план за регулация за ПИ № 10447.16.752 и
ПИ № 10447.16.745, местност Козлуджа, землище
на гр. Велико Търново – обединяване на двата
имота в един нов имот – ПИ № 10447.16.134, с отреждане за „производствени и складови дейности“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

11011

Председател:
Н. Ашиков

ЗАПОВЕД № РД-22-2079
от 12 ноември 2012 г.
С в л я з ъ л в си л а под р о б ен ус т р ойс т вен
план – план за регулация и застрояване, одобрен
с Решение № 468 по протокол № 68 от 23.08.1994 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

на Общинския съвет – гр. Велико Търново, и
влязла в сила Заповед № 530 от 21.06.1995 г. на
кмета на община Велико Търново се променя
дворищната и уличната регулация за част от ж.к.
Колю Фичето на гр. Велико Търново. Изготвен
е работен проект, фаза: технически проект,
който засяга улици с о.к. № 2874, 2871, 1747;
2871, 2870, 2869, 2868; 2870, 2872, 2857; 2868, 2867,
2859 по плана на гр. Велико Търново, публична
общинска собственост, като в имотите попадат
имоти – частна собственост. Отчуждителната
процедура е инициирана за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
В тази връзка и в съответствие с направеното
обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано
във в. „Янтра днес“, бр. 180 от 20.09.2012 г.,
във в. „Сега“ от 21.09.2012 г. и в. „Новинар“ от
21.09.2012 г., за предстоящо отчу ж даване на
имоти, необходими за изграждането на обекти – публична общинска собственост и попадащи в обхвата на работен проект, фаза: технически
проект, който засяга улици с о.к. № 2874, 2871,
1747; 2871, 2870, 2869, 2868; 2870, 2872, 2857; 2868,
2867, 2859 по плана на гр. Велико Търново, на
основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и
3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2 ЗОС и чл. 205,
ал. 1 ЗУТ отчуждавам:
– поземлен имот с идентификатор
№ 10447.502.252 по КККР на гр. Велико Търново с площ 665 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди
(съгласно скица на поземлен имот № 5940 от
17.07.2012 г. на СГКК – Велико Търново);
– поземлен имот с идентификатор
№ 10447.502.253 по КККР на гр. Велико Търново с площ 348 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди
(съгласно скица на поземлен имот № 5941 от
17.07.2012 г. на СГКК – Велико Търново).
Имотите са собственост на Павлинка Илиева
Пашова с постоянен адрес Велико Търново, ул.
Любен Каравелов 71 (за 2/8 ид. части), Румянка
Иванова Паунова с постоянен адрес Велико Търново, ул. Емилиян Станев 6 (за 3/8 ид. части) и
Йордан Иванов Паунов с постоянен адрес Велико
Търново, ул. Емилиян Станев 6 (за 3/8 ид. части),
на основание Решение № 194В от 30.06.1998 г. на
Поземлената комисия – Велико Търново.
Равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл. 22 ЗОС, е в размер:
– за поземлен имот с и ден т ификатор
№ 10447.502.252 по КККР на гр. Велико Търново – 105 356 лв.;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
№ 10447.502.253 по КККР на гр. Велико Търново – 55 040 лв.
Дължимото парично обезщетение в размер
общо 160 396 лв. да се внесе по сметка на Община Велико Търново в „Общинска банка“ – АД,
ФЦ – Велико Търново.
Изплащането на дължимото парично обезщетение по сметка на правоимащия да започне
от 10.12.2012 г. след представяне на всички необходими документи от собствениците на имота.

С Т Р. 5 2

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 27 ЗОС заповедта може да
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Велико Търново, в
14-дневен срок от връчването є.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет:
Д. Панов

11012

ОБЩИНА ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-11-1081
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 4, ал. 8, изр. 1 и ал. 9
ЗНП и чл. 15 ППЗНП във връзка с чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Видин, приета с Решение № 29, взето
с протокол № 3 от 17.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, и в изпълнение на Решение
№ 150, взето с протокол № 10 от 29.10.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Видин, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане Целодневна детска градина „Пролетен цвят“ – с. Кутово, община
Видин, с полудневни детски групи в с. Кошава
и с. Сланотрън, община Видин, като филиал на
Обединено детско заведение № 18 „Щастливо
детство“ – Видин.
2. Обучението на децата от населеното място
на вливащата се детска градина по т. 1 до 6-годишна възраст да се осъществява в съответното
населено място, като групата функционира като
филиал.
3. Задължителната документация на Целодневна детсска градина „Пролетен цвят“ – с. Кутово,
община Видин, с полудневни детски групи в
с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, и наличният инвентар да се приемат за стопанисване
и съхранение от Обединено детско заведение № 18
„Щастливо детство“ – Видин.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи между пре
образу ваната детска г радина и приемащата
детска градина.
5. Числеността на персонала на Обединено детско заведение № 18 „Щастливо детство“ – Видин,
да се определи съгласно разпоредбите на чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. на Министерството на образованието и науката за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
7. Запазва се месечната такса от 17,60 лв.,
която се заплаща от родителите или настойниците на децата, посещаващи детското заведение
в с. Кутово, община Видин, и полудневни детски
групри с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин,
съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и

ВЕСТНИК
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цени на услуги на територията на община Видин
съгласно Решение № 127, взето с протокол № 8
от 4.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Видин.
Мотиви: С цел запазване на детското заведение
в съответното населено място и неговата материална база и обхващане на децата от с. Кутово,
с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, включително и тези от задължителна предучилищна
възраст, е целесъобразно да бъдат обединени
двете детски заведения.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Борислава Борисова – зам.-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“, Община Видин.
Кмет:
Г. Гергов

11007

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 266
от 15 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка с
чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Габрово,
реши:
1. Открива процедура по приватизация на 499
броя дялове от „Хлебозавод“ – ООД, представляващи 19,84 % от капитала на дружеството, със
седалище и адрес на управление Габрово, ул. Н.
Войновски 146, чрез публичен търг с явно наддаване от 14 ч., който да се проведе в Приемна зала
на първия етаж в сградата на Община Габрово до
ЦИУГ на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Предмет на
дейност на дружеството: производство на хляб,
хлебни изделия, боза и безалкохолни напитки;
търговия на едро и дребно в страната; външнотърговска дейност; посредническа, спедиторска
и комисионна дейност; транспортна дейност в
страната и в чужбина,
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 314 829 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер – 40 000 лв.,
да се внесе по набирателна сметка с IBAN
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ – STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга. Купувачът дължи
всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в центъра за
информация и услуги на гражданите срещу представяне на документ за внесена такса от 800 лв.
без ДДС в касата на общината, но не по-късно
от работния ден, предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на общината в надписан, запе
чатан, непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на активите на дружеството може
да се извършва след предварителна уговорка и
закупуване на тръжната документация всеки
работен ден, но не по-късно от 16 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга.
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2.7. Начин на плащане: изцяло на една вноска
в деня на сключване на договора или 30 % от
постигнатата цена на търга се изплащат в деня
на сключане на договора, а останалата сума,
намалена с размера на депозита и увеличена с
размера на основния лихвен процент на БНБ за
периода от сключване на договора до деня на
плащането, да се изплати в срок до 7 месеца,
считано от същата дата и разплащане изцяло в
левове – без използване на други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба
на остатъчния дял на „Хлебозавод“ – ООД.

10976

Председател:
Н. Сираков

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 272
от 19 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Долна Митрополия, отменя
Решение № 177, взето с протокол № 12 от проведеното на 28.06.2012 г. заседание на общинския
съвет за приватизация на общинското участие
в капитала на „Митропол – Галеника“ – ЕООД,
гр. Долна Митрополия (ДВ, бр. 68 от 2012 г.).

11023

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 135
от 9 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на въздушно
отклонение и мачтов трафопост за захранване
на модулна оранжерия“, в ПИ 1012, масив 1 по
КВС, местност Янико, землище на с. Търновлак,
община Кюстендил.

11029

Председател:
Ст. Стоилов

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 295
от 8 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Разширение и рехабилитация на В и К мрежа и
реконструкция на ПСОВ – Перник, по процедура
BG 161PO005 /10/1.11/02/16. Подобряване и разви-
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тие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерация с над 10 000 екв. ж.“, подобект:
„Канализация на кв. Бела вода, гр. Перник“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Перник пред Административния
съд – Перник.

11024

Председател:
Вл. Караилиев

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 179
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ
с отреждане и застрояване в поземлен имот
№ 016027, местност Чукаре, землище на с. Бачево, община Разлог, с възложител „Гранд Хан
България“ – ЕООД. За имот № 016027, местност
Чукаре, землище на с. Бачево, община Разлог, се
обособява устройствена зона за предимно производствени дейности, а отреждането на имота става
за „МВЕЦ“ по определените ограничителни линии
на застрояване при височина – до 10 м, плътност – до 70 %, и интензивност (Кинт.) – 1,2 mах,
в съответствие с графичните указания и таблици
в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.

10941

Председател:
М. Копанарова

РЕШЕНИЕ № 182
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ
с отреждане и застрояване в поземлен имот
№ 012009, местност Равнище, землище на с. Бачево, община Разлог, с възложител „Гранд Хан
България“ – ЕООД. За имот № 012009, местност
Равнище, землище на с. Бачево, община Разлог,
се обособява устройствена зона за предимно
производствени дейности, а отреж дането на
имота става за „Водохващане на МВЕЦ“ по определените ограничителни линии на застрояване
в съответствие с графичните указания и таблици
в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.

10942

Председател:
М. Копанарова
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 354
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 22 от 29.08.2012 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните
територии – реконструкция на съществуваща мрежа ниско напрежение – кабел ниско напрежение
от ТП „Хаджигенова чешма“ до разпределителна
касета, кабели ниско напрежение от разпределителна касета и въздушна мрежа ниско напрежение
в местност Хаджигенова чешма, землище Русе.
Решението може да се оспори в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
11008

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 190
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) за разполагане
на обект: „Базова станция на М-тел“ в ПИ 000522,
местност Трънака, в землището на с. Свобода,
община Чирпан.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан,
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
11009
РЕШЕНИЕ № 191
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за застрояване в ПИ 173008 в землището на с. Средно
Градище.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
11010

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 13/121
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проект на ПУП – ПЗ за ПИ № 000072
в землището на с. Абрит за промяна на предназначението от „пасище, мера“ в имот с предназначение „Каптаж със санитарно-охранителна
зона“ съгласно представения проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
10946
27. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството е
издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, Разрешение за
строеж № РС-64 от 4.12.2012 г. за обект: „Преносен газопровод високо налягане и автоматична
газоредуцираща станция (А ГРС) Силистра“,
на територията на: област Добрич – община
Добричка и община Тервел, и област Силистра – община Кайнарджа и община Силистра, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Административния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
11128
35. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 ноември 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
8296230
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3338024
Инвестиции в ценни книжа
17891786
Всичко активи:
29526040
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8863237
Задължения към банки
6767149
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6476342
Задължения към други депозанти
1228651
Депозит на управление „Банково“
6190661
Всичко пасиви:
29526040
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 ноември 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
47064
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1507688
Дълготрайни материални и
нематериални активи
171323
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Други активи
6379
Депозит в управление „Емисионно“
6190661
Всичко активи:
7923115
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2813275
Други пасиви
33487
Всичко задължения:
2846762
Основен капитал
20000
Резерви
4933379
Неразпределена печалба
122974
Всичко собствен капитал:
5076353
Всичко пасиви:
7923115
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
11057
34. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,03 на сто считано от 1 декември 2012 г.
11052
99. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и
решение на академичния съвет обявява конкурс
за академичните длъжности: главен асистент
по професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Адаптирана физическа активност и
спорт“ към катедра „Водни спортове“; професор
по професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по физическо възпитание, специалност „Теория и методика на физическото
възпитание“ към катедра „Теория на физическото
възпитание“, двата със срок 3 месеца; доцент по
професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Организация на научните изследвания
в спорта“ за нуждите на катедра „Теория на
спорта“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилник за придобиване
Шифър

Професионално
направление

1

2
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на научната степен „Доктор на науките“ и за
заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА).
Документи по конкурсите се подават в Центъра
за развитие на академичния състав на НСА
„Васил Левски“, кабинет 403, ет. 4, Студентски
град, тел.: 02/4014309.
10967
149. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за главни асистенти по: област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика – един; област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика
и илюстрация) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (управление на образователни и
културни институции) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в НБУ, ул. Монтевидео
21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 811-02-35,
811-02-15.
11058
53. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Процедури
и правила за използване на комуникациите) за
цивилен служител в катедра „Електроника“ на
факултет „Навигационен“, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, тел. 052/552-243;
552-230; 552-222 (16 704 и 16 731) и на сайта www.
naval-acad.bg.
10968
9. – Русенският университет  „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за докторанти по акредитирани
професионални направления и специалности за
учебната 2012/2013 г., както следва:

Научна специалност

Форма, брой
редовна задочна

Обучаваща
катедра

3

4

5

6

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

2

1

Педагогика, психология и история

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обу чението по
ето по...
математика

1

1

Математика

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)

1

-

Здравни грижи

2.1.

Филология

Български език

1

1

БЕЛИ

2.1.

Филология

Български език

1

1

Филиал Силистра

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание

2

-

Европеистика

2.2.

История и археология

История на България

2

3.3.

Политически науки

Организация и управление извън сферата на материалното
производство

3

2

Европеистика; МБР

3.7.

Администрация и упра- Организация и управление на
вление
производството

1

-

Мениджмънт и бизнес развитие

3.8.

Икономика

1

-

Икономика

Политическа икономия

Педагогика, психология и история
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1

2

4.5.

Математика

4.5.

Математика

4.6.
5.1.

ВЕСТНИК
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4

5

Диференциални уравнения

-

1

Математическо моделиране и
приложение на математиката

1

Приложна математика и статистика

Информатика и компю- Информатика
търни науки

1

Информатика

Машинно инженерство Механизация и електрификация
на растениевъдството

1

Механизация и електрификация
на животновъдството

5.2.

5.5.

5.6.

-

6
Математика

Земеделска техника

1

Селскостопански и хидромелиоративни машини

1

Подемно-транспортни машини

1

Механизация и електрификация
на растениевъдството

2

1

Хидравлични и пневматични
машини и съоръжения

1

-

Топлотехника, хидравлика и екология

Технология на машиностроенето

1

1

Технология на машиностроенето

Електротехника, елек- Електроснабдяване и електротроника и автоматика обзавеждане

3

1

Електроснабдяване
и електрообзавеждане

Ремонт, надеждност,
механизми, машини,
логистични и химични технологии

Електронизация

1

Теоретична и измервателна електротехника

Електронизация

4

Електронизация

1

Физика

Автоматизация на производството

2

Автоматика и мехатроника

Механизация и електрификация
на растениевъдството

1

Електроснабдяване
и електрообзавеждане; КСТ

А втоматизирани системи за
обработка на информация

1

Транспорт, корабоплава- Ма ш и но зн а н ие и ма ш и н н и
не и авиация
елементи

1

1

-

Електроника

Компютърни системи и технологии
Двигатели и транспортна техника

Автомобили, трактори и кари

1

-

Двигатели с вътрешно горене

-

1

Ма ш и но зн а н ие и ма ш и н н и
елементи

1

Управление и организация на
автомобилния транспорт

2

Материали и материа- Материалознание и технололознание
гия на машиностроителните
материали

2

Машинознание, машинни елементи и
инженерна графика
1

Транспорт
Материалознание и
технология на металите

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

2

1

Ергономия и промишлен дизайн

7.5.

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка и ЛФК

2

1

Обществено здраве
и социални дейности

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка и ЛФК

1

-

Здравни грижи

Всичко

49

16

Обществено здраве
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Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния
състав“, тел. 082/888-455, В. Мирчева, кабинет
1.344. Справки – www.uni-ruse.bg. – кадрово развитие – конкурси за прием на докторанти.
11056
8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по двойка специалности, специалност Методика
на обучението по физика – един за нуждите на
факултет „Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление 3.6. Право,
специалност Конституционно право на Република България – един за нуждите на факултет
„Юридически“; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност Механизация
и електрификация на растениевъдство – един за
нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“;
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Машинознание и машинни елементи – един за нуждите на факултет
„Транспортен“; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност Електронизация – един за нуждите
на факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
Автомобили, трактори и кари – един за нуждите на факултет „Транспортен“; професионално
направление 5.10. Химични технологии, специалност Органична химия – един за нуждите на
Филиал – Разград; доценти по: професионално
направление 2.1. Филология, специалност Общо и
сравнително езикознание (английски език) – един
за нуждите на факултет „Природни науки и
образование“; професионално направление 3.3.
Политически науки, специалност Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) – един за
нуждите на факултет „Бизнес и мениджмънт“;
професионално направление 3.6. Право, специалност Теория на държавата и правото. Политически и правни учения – един; професионално
направление 3.6. Право, специалност Гражданско
и семейно право – един, всички за нуждите на
факултет „Юридически“; професионално направление 3.7. Администрация и управление,
специалност Организация и управление на производството – един; професионално направление
3.7. Администрация и управление, специалност
Социално управление – един; професионално
направление 3.8. Икономика, специалност Икономика и управление – един; професионално
направление 3.8. Икономика, специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховане – един, всички за нуждите на факултет Бизнес
и мениджмънт; професионално направление 4.5.
Математика, специалност Математическо моделиране и приложение на математиката – един
за нуждите на факултет „Природни науки и
образование“; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност Приложна
механика – един; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалности Автоматизация на инженерния труд и системи за
автоматизирано проектиране и Рязане на мате-
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риалите и режещи инструменти – един; професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност Рязане на материалите и режещи
инструменти – един; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалности Технология на машиностроенето и Автоматизация на
производството – един, всички за нуждите на факултет „Машинно-технологичен“; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност Електроснабдяване
и електрообзавеждане – двама; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност Електроизмервателна техника – един; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (образование) – един, всички
за нуждите на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
специалност Двигатели с вътрешно горене – един
за нуждите на факултет „Транспортен“; професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (включително лечебна физкултура) – двама; професионално
направление 7.5. Здравни грижи, специалност
Психиатрия – един, всички за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“;
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по двойка специалности, специалност
Методика на обучението по английски език – един;
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по двойка специалности, специалност
Методика на обучението по физика – един, всички
за нуждите на Филиал – Силистра; професионално
направление 5.10. Химични технологии, специалност Физикохимия – един, за нуждите на Филиал – Разград; главни асистенти по: професионално
направление 3.6. Право, специалност Финансово
право – един; професионално направление 3.6.
Право, специалност Конституционно право на
Република България – един, всички за нуждите на
факултет „Юридически“; всички конкурси са със
срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – сайт
Кадрово развитие (http://kr.uni-ruse.bg/); подаване
на документи – Орлин Петров, отдел „Развитие на
академичния състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888455; 0882390043; е-mail: opetrov@uni-ruse.bg.
11055
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет
за професори по: научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално
направление 7.1. Медицина, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт – един;
научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните
вещества“, професиона лно направление 4.2.
Химически науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика – един; Ветеринарномедицинския факултет за:
професори по: научна специалност „Медицинска
химия (химия с основи на химичната екология)“,
професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика – един; научна специалност „Физиология на животните“,
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професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина – един; научна
специалност „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина – един, всички със срок
3 месеца; доцент по научна специалност „Ветеринарна хирургия“, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един; Педагогическия факултет за доцент
по научна специалност „Методика на обучението
по английски език“, професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
за МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел.
042/664 468, за ВМФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 506, за ПФ – във факултета, ул.
Армейска 9, тел. 042/ 613 778.
10969
67. – Институтът по океанология – БАН, Варна, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 02.22.01
Екология и опазване на екосистемите (Морски
фитопланктон) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института – експерт, управление на човешките
ресурси, тел. 052/370-486, в. 116.
10966
137. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от януари до ноември
2012 г. са сключени две приватизационни сделки:
1. недвижим имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, със стопанско
предназначение: магазин за хляб, с площ 120 кв.м,
застроена площ на второ ниво – складова площ
на магазина – 68 кв.м, заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, разположен в УПИ V – за
ЖС – пл. № 1654 в кв. 229 по плана на гр. Горна Оряховица – ЦГЧ, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на „Салвия – 10“ – ООД,
Велико Търново, представлявано от Станимир
Тодоров Караиванов, при цена 159 900 лв., изплатени еднократно от купувача; 2. недвижим
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, със стопанско предназначение: монолитна двуетажна сграда – ветеринарна
лечебница, състояща се от І етаж зала – ветеринарна лечебница, помощно помещение към нея,
коридор, две канцеларии и сервизно помещение,
ІІ етаж – коридор, две стаи, дневна с кухненски
бокс, сервизно помещение и голяма зала, намираща се в УПИ ІХ в кв. 103 по ПУП на с. Върбица,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „Планета – 98“ – ЕООД, с. Писарево, представлявано от Цанко Славчев Цанев, при цена
19 748 лв., изплатени еднократно от купувача.
11013
21. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 и 2 от ПЗР
на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
пан – план за регулация и застрояване на м. Тол-

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

стой с придружаващите го схеми и материали
в граници: бул. Република, бул. Ген. Николай
Жеков, бул. Рожен, ул. Хан Кубрат и ул. от о.т.
34 до о.т. 36. Собствениците на поземлени имоти,
включени в съсобствени урегулрирани поземлени
имоти, да представят договори по реда на чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ. При непредставяне на такива
съсобствените урегулирани поземлени имоти
следва да бъдат изключени от плана за регулация. Проектът е изложен в район „Надежда“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Надежда“ – Столична община.
10932
1. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ в обхват над един квартал: поземлен
имот 000273, с начин на трайно застрояване „друга територия нестопанска“ (имотът е образуван
от имот 000272) в м. Спорното – землище на с.
Гурмазово, община Божурище, за създаване на
устройствена зона от разновидност „ПП“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Божурище в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11193
2. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проектно ел. трасе НН
за външно електрозахранване на УПИ ХХ-022087,
кв. 10 по плана на кв. Девети септември – гр.
Божурище, община Божурище, Софийска област.
Проектното трасе преминава по полски пътища
№ 022166, 022167 и 022168, землище на с. Гурмазово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Божурище в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11059
76. – Общ ина Бой чиновци на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструкткура извън границите на урбанизираните
територии – обект: подземно електропроводно
кабелно отклонение 20 kV през поземлени имоти
(ПИ) № 303019, № 000026, № 314006, № 314009 и
№ 314016 до ПИ № 314015, местност Своге в землището на гр. Бойчиновци, област Монтана, с начин
на трайно ползване – полски път, пасище, мера, за
присъединяване на МВЕЦ „Огоста 9“ към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Общата дължина на
електропроводното трасе е 308 м – от трафопост до
Закрито разпределително устройство (ЗРУ) – 285 м,
и от Закрито разпределително устройство (ЗРУ) до
нов СРС в гръбнака на съществуващия въздушен
далекопровод „Градини“ 20 kV – 23 м. Проектът
е изложен за разглеждане в сградата на Общинска администрация – Бойчиновци, ул. Г. Генов 2,
ет. 1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10975
77. – Общ и на Бой ч и новц и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ е изработен
подробен устройствен план (ПУП) за поземлени
имоти (ПИ): № 000025, № 000063, № 000092,
№ 314009, № 00036, № 312007, № 000039, № 313004,
№ 305019, № 000238, № 314001, № 314006, № 314015,
№ 314016 и № 308022, местност Своге в землището на гр. Бойчиновци, област Монтана, и
ПИ № 000126, № 000325, № 000326, № 000328,
№ 000330 и № 000331, местност Манойлица в
землище с. Портитовци, община Бойчиновци,
област Монтана, с начин на трайно предназначение на територията – вътрешна река, полски
път, пасище, мера, пасище с храсти за изграаждане на енергийни обекти и съоръжения – МВЕЦ
„Огоста 9“. Общата площ, предмет на плана, е
48,880 дка, от която 40,987 дка са общински земи,
а 7,893 дка са земеделски земи, собственост на
„Хидроенергопроект“ – ООД. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Общинска
администрация – Бойчиновци, ул. Г. Генов 2,
ет. 1, ста я 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
11001
78. – Община Бойчиновци на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
подземно електропроводно кабелно отклонение
20 kV в поземлен имот (ПИ) № 219001, местност
Зеляница в землището на гр. Бойчиновци, област
Монтана, с начин на трайно ползване – пасище,
мера, за присъединяване на МВЕЦ „Огоста 11“
към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Общата дължина на електропроводното трасе е 60 м, започва
от Закрито разпределително устройство (ЗРУ) и
завършва в нов СРС в гръбнака на съществуващия въздушен далекопровод „Макаренко“ 20 kV.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация – Бойчиновци, ул.
Г. Генов 2, ет. 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
11002
79. – Общ и на Бой чи новц и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ е
изработен подробен устройствен план (ПУП)
за поземлени имоти (ПИ): № 000049, № 000048,
№ 000214, № 110009, № 111002, № 111003, № 111004,
№ 215019, № 215020, № 215021, № 215023, № 219001
и № 219014, местност Зеляница и Пърдището в
землището на гр. Бойчиновци, област Монтана,
с начин на трайно предназначение на територията – вътрешна река, полски път, пасище, мера,
пасище с храсти за изгрждане на енергийни обекти
и съоръжения – МВЕЦ „Огоста 11“. Общата площ,
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предмет на плана, е 45,522 дка, от която 45,186
дка са земеделски земи от Държавния поземлен
фонд, а 0,336 дка са общински полски пътища.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, Бойчиновци, ул.
Г. Генов 2, ет. 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
11003
46. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за поправка и попълване
на кадастралния план и изменение на регулационния план на с. Старо селище, община Исперих,
област Разград. Проектът е изложен в стая № 18
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация, Исперих, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
11025
48. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за поправка и попълване
на кадастралния план и изменение на регулационния план на с. Бърдоква, община Исперих,
област Разград. Проектът е изложен в стая № 18
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация, Исперих, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
11026
56. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот № 100007, местност В село, преминаващ
през поземлени имоти: № 000311 – пасище, мера,
№ 000203 и № 000209 – полски пътища, всички
в землището на гр. Крън, община Казанлък,
ЕКАТТЕ 40292. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
10809
60. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларен план на
подземен ел. провод за захранване на поземлен
имот № 081010, нива, местност Големите ливади,
преминаващ през поземлени имоти: № 000367 и
№ 000436 – полски пътища; № 307032 – местен
път, и № 307027 – за кравеферма, всички в землището на Казанлък, община Казанлък, с обща
дължина на трасето 146,71 м и сервитут 294 кв.
м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
10992
78. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за електро-
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провод, захранващ УПИ 706.1311 – жилищно
строителство по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността Могилата,
землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ
36498.706.9502 – полски път – публична общинска
собственост, ПИ 36498.706.9510 – горски трайни
насаждения – публична общинска собственост, и
ПИ 36498.310.719 – второстепенна улица – публична общинска собственост. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
10970
79. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за електропровод,
захранващ УПИ 704.283 и 704.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
в местността Ени кория, землище гр. Карлово,
преминаващ през ПИ 36498.704.9624 – полски
п ът – п убл и ч на общ и нска собс т венос т, ПИ
36498.704.9625 – полски път – публична общинска собственост, и ПИ 36498.704.9626 – полски
път – публична общинска собственост. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
10971
40. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за парцеларен план на обект: „Кабели
20 kV за захранване на 3 бр. БКТП 20/0,4 kV“ за
жилищен комплекс „Съни Дей-6“ в поземлен имот
73571.49.207, м. Камарата, землище с. Тънково“, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Трасето на новопроектираните кабели е с дължина около 721,70
м, за 689 м е изработен парцеларен план. Трасето
на кабела минава по общински полски пътища
с идентификатор по КК 73571.49.69 и 73571.49.74.
Определен е сервитутът по 1 м от двете страни
на кабела. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10994
65. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ за квартали № 321,
330 и 330 „а“ по плана на гр. Пазарджик. Проектите са изложени в Информационен център на
Община Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 5
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ЗУТ могат да направят писмени възражения по
проекта в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10991
11. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект: „Трасе на електропровод, захранващ имот
№ 108402 в м. Дойчева чешма, землище на гр.
Панагюрище“, преминаващ през следните имоти:
имот № 108402 – земеделска територия – стопански дворове и производствени бази на селското
стопанство; имот № 108416 – земеделска територия – стопански дворове и производствени бази на
селското стопанство; имот № 108490 – транспортна
територия – ведомствен път – общинска собственост. Подробният устройствен план – парцеларен
план, се намира в общинската администрация
Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211, и
може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по парцеларния план до общинската администрация.
10944
2. – Община Панагюрище на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе
на електропровод, захранващ имот № 349036 в м.
Бальова джугла, землище на с. Попинци, община
Панагюрище, преминаващ през следните имоти: имот № 1 – 3000 – населено място землище
с. Попинци; имот № 206 – 1710 – полски път; имот
№ 211 – 1710 – полски път; имот № 210 – 1710 – полски път; имот № 212 – 1710 – полски път; имот
№ 780 – 8410 – дере. Подробният устройствен
план – парцеларен план, се намира в общинската
администрация Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 211, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
парцеларния план до общинската администрация.
10945
27. – Община Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост обявява, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) в териториален
обхват поземлени имоти (ПИ) с № 46 и 47 по
неодобрения кадастрален план на с. Каменяк,
община Руен, област Бургас, който е изложен в
стая № 23 в сградата на общината с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен, област
Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени
искания, предложения и възражения по проекта
за ПУП до общинската администрация.
10993
9. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, за осигуряване на
достъп до ПИ с идентификатор 63015.504.158 (стар
№ 155) в зона по § 4 ЗСПЗЗ, м. Ново селище,
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землище гр. Черноморец. С внесения ПУП – ПП
се обособява улична регулация на улица с о.т.
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14 с ширина съгласно
графичната част, засягаща следните ПИ с идентификатори 81178.504.6, 81178.504.148, 81178.504.160,
81178.504.158, 81178.504.4, 81178.504.1, 81178.40.318,
81178.40.334, 81178.46.14, 81178.46.15. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план пред общинската администрация.
10943
74. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на населените места в м. Акра
(м. Външна чешма), з-ще гр. Черноморец, област
Бургас. С внесения проект за ПУП – парцеларен
план, се обособява второстепенна улица с осови
точки 452-451-450-449-447-578-579-580-581-582-583584-585-586-587-588-589-590-591-613-622, завършваща
с уширение в ПИ 81178.35.167, осигуряваща достъп
до ПИ 81178.35.51 в м. Акра (м. Външна чешма),
з-ще гр. Черноморец, област Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план пред общинската администрация.
11060
72. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план и план за застрояване
за довеждащ водопровод, довеждащ канал и
отвеждащ канал за обект: „Предотвратяване на
последствията от наводненията в с. Бисер, община
Харманли, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на мрежа за събиране
и отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на
с. Бисер“. С плана за застрояване се променя предназначението на част от ПИ 000196 с площ 4526 кв.
м, местност Белите порти, землище на с. Бисер,
община Харманли – „За техническа инфраструктура и трафопост – БКТП“, с градоустройствени
показатели: начин на застрояване – свободно,
височина – до 10 м, плътност – 70 %, Кинт. – 2,0,
и минимална озеленена площ – 30 %. Трасето
на довеждащия водопровод, довеждащия канал
и отвеждащия канал преминава през имоти: общинска публична собственост (селскостопански
път) – 002059; държавна публична собственост
(МЗХ – ХМС) – 000687; общинска собственост:
044002 и 000196. Сервитутът на трасето е с ширина 0,30 м от двете страни на канала съгласно
графичната част на проекта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТУ и
С“ на Община Харманли и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
11027
27. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на външно ел. захранване на ПИ № 145016
и ПИ № 146008, м. Мерите, землище с. Яворово,
община Чирпан. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
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стая № 4, ет. 1, в сградата на Община Чирпан.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат
да бъдат подавани до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
11061
64. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
с протокол от 25.10.2012 г. на комисията, назначена
със Заповед № РД-08-383 от 17.10.2012 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
за местността Завоя в землището на с. Пелатиково,
община Невестино. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на общината. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени за
разглеждане от заиннтересованите лица в сградата
на общината, ет. 3, стая № 18.
11062

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Станка Тодорова Атанасова от
Бургас, бул. Демокрация 69, ет. 2, и Христо Начев Йорданов от с. Маринка, община Бургас, на
Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, относно одобрен проект „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 на
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. 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. Образувано е адм.д. № 2255/2012 г., което
е насрочено за 29.01.2013 г. от 11,30 ч.
10961
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила Заповед № АК-04-17 от
14.11.2012 г. на областния управител на област
Хасково за оспорване на Решение № 286 на Общинския съвет – гр. Хасково, прието с протокол
№ 14 от заседание, проведено на 26.10.2012 г.,
с което се изменя Наредбата за управление
на общинските пътища, като се създава нов
раздел VІІ на глава V с наименование „Вреди,
причинени от неравности по пътното платно
на общинските пътища и улици“ и нов чл. 65,
по което е образувано адм. дело № 354/2012 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 9.01.2013 г. от 11 ч.
11015
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Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, предявен от Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност (КУИППД) чрез Антоанета
Цонкова – зам.-председател на комисията, срещу
Тихомир Кънчев Пачовски от Плевен, ул. Крали
Марко 11, вх. А, ет. 1, ап. 2, понастоящем в затвора в Плевен, като претенцията е да се отнеме в
полза на държавата имущество на обща стойност
95 740 лв., а именно:
І. От Тихомир Кънчев Пачовски на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
1. Недвижим имот, апартамент № 2 в сградата
на ЖСК „Искра“ в Плевен, ул. Крали Марко 11,
с изложение изток – запад, със застроена площ
97,47 кв. м, състоящ се от три стаи, трапезария,
баня и тоалетна, при съседи: от изток – двор,
от запад – двор, от север – ап. № 1 на Росица
Дамянова Панкова и Николай Нанков Панков,
стълбище и апартамент № 3 на Емил Георгиев
Кирилов и Ася Паскалева Кирилова, от юг – двор,
заедно с принадлежащите му мазе № 2 с полезна
площ 6,20 кв. м, при съседи: от изток – коридор,
от запад – мазе № 1 на Росица Панкова и Николай
Панков, от север – мазе № 3 на Емил Георгиев
Кирилов и Ася Паскалева Кирилова, от юг – коридор; таван № 2 с полезна площ 16 кв. м, при
съседи: от изток – двор, от запад – таван № 1 на
Росица и Николай Панкови, от север – ул. Крали
Марко, от юг – коридор и таван № 3 на Емил
и Ася Кирилови, както и 1,638 % ид. части от
общите части на сградата и общите помещения,
външните водопровод, електрозахранване и канализация и от правото на строеж върху държавна
земя – УПИ № 1, в кв. 31 по плана на гр. Плевен.
2. Лек автомобил ВАЗ 2101, рег. № ПЛ 0154 Г,
рама № 21010222127, двигател № 0997807.
3. Наличната сума по спестовен влог в лева
№ 3893620 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Тихомир Кънчев Пачовски; наличната сума по
детски влог в лева № 17320412260005 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Тихомир Кънчев Пачовски; наличната сума по спестовен влог в евро с
IBAN BG89 PIRB 71814600939723 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев
Пачовски; наличната сума по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG15BPBI 7923 1470 1245
02 в „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, с
титуляр Тихомир Кънчев Пачовски.
ІІ. От Тихомир Кънчев Пачовски на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
Сумата в размер 4600 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Фолксваген“, модел Голф, рег.
№ ЕН 4461 АХ, рама № WVWZZZ19ZGW860480,
двигател № EZ452109.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 23.04.2013 г. от 14,30 ч.
11016
Добричкият окръжен съд, търговско отделение,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ с решение
№ 244 от 15.11.2012 г. по т. д. № 96/2012 г. обявява
неплатежоспособност на сдружение „Сътворение“
с БУЛСТАТ 124576226, със седалище и адрес на
управление Добрич, ул. Кирил и Методий 18, вх. А,
ап. 4, представлявано от Елена Андреева Цонева,
с начална дата 27.09.2009 г.; открива производство
по несъстоятелност на сдружението; допуска
обща възбрана и запор върху имуществото на
длъжника; обявява сдружение „Сътворение“ – Добрич, в несъстоятелност; прекратява дейността
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на сдружението длъжник; спира производството
по делото. Решението може да се обжалва пред
Апелативния съд – Варна, в 7-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ и подлежи
на вписване в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел при ДОС.
11018

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружение с нестопанска цел
„Институт за социални ценности и структури
„Иван Хаджийски“ на 15.01.2013 г. в 11 ч. в
София, бул. Джеймс Баучер 23, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 2. приемане на
изменения в устава на сдружението; 3. промяна
в състава на УС; 4. изключване на членове;
5. разни. Регистрацията започва в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението.
11063
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.01.2013 г. в 10,30 ч. на адреса му на управление в София, бул. Климент
Охридски 8, при дневен ред: промени в устава.
Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред ще са на разположение
на членовете в административната сграда на
сдружението в София, бул. Климент Охридски
8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10980
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска камара на консултантите по земеделие и развитие на селските райони“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32, ал. 1, 2
и 3 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 31.01.2013 г. в 16 ч. в София, бул. Цар Борис
III № 227а, ет. 1, в офиса на сдружението, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на събранието; 2. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението за периода от създаването му до датата на
свикване на общото събрание относно набелязване и изготвяне на пътна карта за реализация
на целите и предмета на дейност, залегнали в
устава на сдружението; 3. вземане на решение
за освобождаването в качеството на председател
на УС г-н Светозар Янков Кавърджиев поради
служебна ангажираност и на негово място да
бъде избрана г-жа Карина Любомирова Ангелиева, като предлага на общото събрание да вземе
решение г-н Светозар Янков Кавърджиев да
остане член на управителния съвет. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
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представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 33
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10978
3. – Управителният съвет на Националната асоциация „ХоРеКа“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на асоциацията на 2.02.2013 г. в
11,30 ч. в София, ул. Света София 8, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Национална асоциация „ХоРеКа“ за 2012 г.; 2.
отчет на контролния съвет на асоциацията за
същия период; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2012 г.;
4. приемане на бюджета на НА „ХоРеКа“ за
2013 г.; 5. приемане на нови членове; 6. общи и
оперативни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
11040
93. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81,
ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на адвокатите, вписани в
А двокатската колегия – Благоевград, на 26 и
27.01.2013 г. от 10 ч. в залата на А двокатска
колегия – Благоевград, в Благоевград, ул. Полк.
Димов 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчети на председателя и секретаря на адвокатския
съвет за дейността на адвокатския съвет през
2012 г.; проект за решение – ОС приема отчетите
на председателя и на секретаря на адвокатския съвет за дейността на адвокатския съвет
през 2012 г.; 2. доклад на контролния съвет и
вземане на решения по него; проект за решение – ОС приема доклада на председателя на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; проект за решение – ОС приема отчета на
председателя на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане на бюджет на А двокатска
колегия – Благоевград, за 2013 г.; проект за
решение – ОС приема бюджета на адвокатската
колегия за 2013 г.; 5. вземане на решение за
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет;
6. избор на председател на адвокатския съвет,
на членове на адвокатския съвет, на членове
на контролния съвет, на председател на дисциплинарния съд и на членове на дисциплинарния
съд; 7. избор на делегати за общо събрание на
адвокатите в страната; 8. разни. Регистрацията
на адвокатите за участие в общото събрание се
извършва в деня на общото събрание от 9 ч.
Участието в общото събрание е лично или чрез
адвокат пълномощник, вписан в А двокатската
колегия – Благоевград. Всички адвокати при
регистрацията си се легитимират с адвокатска
карта и писмено пълномощно (за упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за
адвокатурата пълномощните се представят от
упълномощителя в адвокатския съвет в деня
преди събранието или от упълномощения при
регистрацията му в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от
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Закона за адвокатурата събранието ще се проведе
един час по-късно на обявения ден независимо
от броя на присъстващите членове.
10948
11. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1 и
2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията
на 26 и 27.01.2013 г. в 11 ч. в ресторанта на хотел
„Велбъжд“ в Кюстендил при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през отчетната 2012 г. и вземане на решение по
него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2013 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет,
контролния съвет и дисциплинарния съд; 6. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 7. избор на председател на САК, избор
на председател на ДС, избор на членове на САК,
избор на членове на НС, избор на членове на КС.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА общото събрание ще се проведе от 12 ч. на
същите дати и на същото място.
10882
33. – Управителният съвет на АОЮЦР „Хебър“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 44, ал. 6 от устава свиква извънредно общо
събрание на 1.02.2013 г. в 10,30 ч. в Пловдив, ул.
Авксентий Велешки 20, зала 205, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност и
отговорност състава на УС на АОЮЦР „Хебър“;
2. избор на нови членове на управителния съвет
на АОЮЦР „Хебър“; 3. освобождаване от длъжност и отговорност състава на КС на АОЮЦР
„Хебър“; 4. избор на нови членове на контролния
съвет на АОЮЦР „Хебър“; 5. 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 така обявения дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
10912
1. – Управителният съвет на сдружение „Национална развъдна асоциация по пчеларство“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.02.2013 г. в 10 ч. в Пловдив,
бул. Д. Менделеев 12, в базата на Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя за дейността на асоциацията за 2012 г.; 2. отчет на председателя на
контролния съвет; 3. приемане на нови членове
на асоциацията и прекратяване на членството
в асоциацията; 4. избор на управителен съвет
и контролен съвет на асоциацията, избор на
п редседат ел на асоц иа ц и я та и п редседат ел
на контролния съвет; 5. промени в устава на
асоциацията; 6. промени в правилника на асоциацията; 7. приемане на работна програма за
работата на асоциацията за 2013 г.; 8. приемане
на финансов план за 2013 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен
ред и на същото място.
10950
56. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата кани членовете на годишно
отчетно-изборно събрание на 26 и 27.01.2013 г.
в 13 ч. в пленарната зала на Община Русе при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на АС
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през отчетната 2012 г.; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за 2013
финансова година; 5. определяне броя на членовете на АС, КС и ДС и избор на: адвокатски
съвет; председател на АС; контролен съвет; дисциплинарен съд; председател на дисциплинарен
съд; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни.
10881
Велизар Георгиев К иряков – лик видатор
на сдружение с нестопанска цел „ПСК Спирала – С“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.02.2013 г. в 10 ч. в
Силистра, ул. Капитан Мамарчев 10, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
началния ликвидационен баланс, счетоводния
отчет и доклад за дейността към момента на
прекратяване на сдружението; 2. приемане на
окончателния ликвидационен баланс, счетоводен
отчет и доклад за дейността на сдружението;
3. обсъждане и вземане на решение за разпределение на имуществото на сдружението след
ликвидацията; 4. освобождаване от отговорност
на ликвидатора на сдружението и освобождаването му като ликвидатор; 5. заличаване на
сдружението от регист ъра на юридическите
лица към Силистренския окръжен съд. 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.
11019
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Жаж да за живот“, Сливен,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц сви к ва общо
събрание на 4.02.2013 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Сливен, ж.к. Дружба 8-Г-4,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейност та на управителния съвет за 2012 г.; 2.
изменение на устава, касаещо чл. 25 относно
начина на свикване на общото събрание – свикването на общо събрание се извършва чрез писмена покана до всеки член; 3. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на нови
членове на УС, промяна на чл. 32 – УС се избира за срок от 3 години на 5 години; 4. вземане
на решение за промяна устава на сдружението
относно седалището и адреса на управление – от
Сливен, ж.к. Дружба 8-Г-4, в Сливен, ул. Ген.
Кирил Ботев 11; 5. разни – организационни въпроси, свързани с дейността на сдружението и
с евентуалните промени. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11020
2. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква
редовно общо събрание на колегията на 26.01.2013 г.
в 9 ч. в зала 324 на Съдебната палата – Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2012 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане на бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избор на
председател на САК, председател на ДС, членове
на САК, членове на контролния съвет и членове
на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за
общо събрание на адвокатите в страната; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10828
7. – Управителният съвет на Националния
съюз на зооинженерите в България, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.02.2013 г. в 11 ч. в зала № 1 на
Тракийския университет – Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на НСЗБ
през изтеклия период; 2. избор на председател на
УС на НСЗБ и членове на УС и КС на съюза; 3.
промяна в устава на НСЗБ; 4. разни.
11022
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство при ОДЗ „Веселушка“, с. Марково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.02.2013 г. в 17 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението
(в сградата на детската градина): с. Марково, ул.
Радост 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на съвета на настоятелите за
2012 г.; 2. избор на одитор, който да провери и
завери годишния финансов отчет на сдружението за
финансовата 2012 и 2013 г.; 3. разглеждане на молби
за приемане на нови членове на сдружението; 4.
определяне на размера на встъпителната вноска за
новите членове на сдружението; 5. определяне на
размера на членския внос за 2013 г.; 6. изменение
на устава на сдружението; 7. разни. Материалите
за общото събрание ще са на разположение на
членовете в офиса на сдружението всеки работен
ден между 9,30 и 17 ч. Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне половин час
преди определения за начало на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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