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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на
годишните финансови отчети на Сметната
палата за 2011 и 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя деветчленна комисия, която
да одитира годишните финансови отчети на
Сметната палата за 2011 и 2012 г.
2. Избира състав на комисията, както
следва:
Председател:
Борис Крумов Грозданов – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Членове:
Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
Димитър Ангелов Горов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция
за България;
Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи;
К и рчо Дими т ров Дими т ров – народен
представител от Парламентарната група „Синята коалиция“;
Любомир Владимиров Владимиров – народен представител от Парламентарната група
на партия „АТАК А“;
Дарин Величков Матов – независим народен представител;
Зоя Кънчева Петрова – дипломиран експерт-счетоводител;
Емил Асенов Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител.
3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да представи в Народното
събрание до 30 април 2013 г. за разглеждане.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
968

РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Джема Маринова Грозданова за
председател на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
969

РЕШЕНИЕ

за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Открива Филиал – Сливен, в структурата
на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с предмет на дейност
обучение на студенти по специалностите от
регулираните професии „Медицинска сестра“
и „Акушерка“ от професионално направление
„Здравни грижи“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
970

РЕШЕНИЕ

за откриване на нова процедура за избор на
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България и § 2 от
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допълнителните разпоредби на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Открива нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1000

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на
кандидати и подготовка за избор на главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет:
I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Предложенията за кандидати за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 11 февруари
2013 г. чрез Деловодството на Народното
събрание до Комисията по правни въпроси.
Предложенията се правят при условие, че е
налице предварително писмено съгласие на
кандидата по образец и се придружават от
подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
– подробна автобиография;
– декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост – по чл. 18, ал. 1,
т. 10 от Закона за съдебната власт;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
– документи, удостоверяващи изискуемия
стаж, като кадрова справка за кандидата,
копие от трудова или осигурителна книжка,
справка или служебна бележка от съответната
институция и др.;
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– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.
2. Предложените кандидати т рябва да
отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 и
чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с подробна професионална биографи я на кандидатите и
документите по т. 1 от раздел „Издигане на
кандидатури и представяне на документи на
кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет“ се публикуват
в срок до три работни дни от получаването
им на специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната
кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
Всички данни в документите на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет, които са лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните
данни, се заличават.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по правни въпроси концепция за
работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен
и електронен носител, както и декларация
за имотното си състояние и произхода на
средствата за придобиването на имуществото
си по образец, предложен от комисията и от
Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.
4. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание
и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
5. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации не по-късно от 25 февруари 2013 г.
могат да представят на комисията по пощата на
адрес: град София, пл. Княз Александър I № 1,
Комисия по правни въпроси, или в електронен
вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища
за кандидата, включващи и въпроси, които
да му бъдат поставяни. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
6. Представените становища и въпроси се
публикуват на специализирания тематичен
сайт в интернет страницата на Народното
събрание и на Инспектората към Висшия
съдебен съвет в срок до три дни след предста-
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вянето им. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от интимния живот на лицата.
7. На отделно заседание, предхождащо
изслушването, Комисията по правни въпроси
извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от
нея се уведомяват кандидатите и се изготвя
списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени
по азбучен ред. Същият се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
8. До изслушване не се допускат кандидати,
които не са представили:
– документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет“, т. 1;
– декларация за имотното си състояние и
произхода на средствата за придобиването на
имуществото си;
– концепция за работата си като главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Не се изслушват и кандидати, които въпреки дадените указания не са отстранили
констатираните непълноти в документите
си в дадения от комисията срок, от които
документи следва да се направят изводи за
съответствие на кандидата на изискванията
на закона.
III. Изслушване на предложените кандидати за главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси
на 27 февруари 2013 г.
2. Комисията по правни въпроси изслушва
допуснатите кандидати, като поредността се
определя по азбучен ред според личните им
имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител на
предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кандидата с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на концепция за работата си като главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет – до
15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата,
постъпили от юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване на
зададените въпроси – до 3 минути на въпрос.
7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона
нравствени и професионални качества на всеки
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кандидат за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет въз основа на
минимални критерии, като:
– да не се е облагодетелствал в лично
качество или негови близки от длъжността,
която заема;
– да не е бил в конфликт на интереси по
отношение на действия, които е извършвал;
– да не е участвал в корупционни схеми;
– с действията или бездействията си да не
е уронвал престижа на съответната професия;
– да няма неплатени публични задължения;
– да не е придобил имущество, за което
не е установен законен източник;
– да не е имал дисциплинарни производства,
завършили с налагането на дисциплинарно
наказание – уволнение.
8. Заседанието на Комисията по правни
въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание.
IV. Подготовка за избор на главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Комисията по правни въпроси изготвя
Проект за решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор на главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет и го внася за разглеждане и гласуване
от Народното събрание, към него се прилага
списък на кандидатите, подреден по азбучен
ред според личните имена на кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага
изборът на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет да се проведе в
пленарна зала на 6 март 2013 г.
2. Заседанието на Народното събрание за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет се предава пряко в
интернет чрез специализирания тематичен сайт
в интернет страницата на Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1 към Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на кандидатури,
представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за
избор на главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата...........................................
с ЕГН …………………………, л.к. № .............................. ,
изд. на .............................. от МВР ......................... ,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет.
Декларатор:
Приложение № 2 към Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на кандидатури,
представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка
за избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт
Долуподписаният/ата............ ..............................
с ЕГН …………………………, л.к. № .............................. ,
изд. на .............................. от МВР ......................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ВЕСТНИК

изискванията на чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от
Закона за съдебната власт с мнозинство две
трети от общия брой народни представители.
7. В случай че повече от един от кандидатите, получили необходимия брой гласове,
имат равен резултат, измежду кандидатите с
най-голям равен брой гласове се провежда
балотаж. За избран се счита този, който е получил най-много гласове, но не по-малко две
трети от общия брой народни представители.
8. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1002

не съм дисциплинарно освободен от длъжност
изборен член на Висшия съдебен съвет.
1001

Декларатор:

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор
на главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет:
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък според личните имена на
кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеждат се общи разисквания на
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
3. Кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет имат
възможност за изказвания и отговарят на
зададени към тях въпроси – до 10 минути.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет се
подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена
по приложен списък.
6. За избран се смята този кандидат, който
е получил най-много гласове при спазване на

С Т Р. 5

РЕШЕНИЕ

за откриване на нова процедура за избор на
съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от
допълнителните разпоредби на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Открива нова процедура за избор на съдия
в Конституционния съд на Република България
от квотата на Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1003

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на
кандидати и подготовка за избор на съдия в
Конституционния съд на Република България
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процеду рни правила
за издигане на кандидатури, представяне и
публично оповестяване на документи, изслуш-
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ване на кандидати и подготовка за избор на
съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание:
I. Издигане на кандидатури и представяне
на документи на кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България
1. Предложенията за кандидати за съдия
в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се
правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 11 февруари 2013 г. чрез
Деловодството на Народното събрание до
Комисията по правни въпроси, придружени
с писмени мотиви. Към предложенията се
прилагат следните документи:
– подробна автобиография, в която се
посочва и участието в юридически лица с
нестопанска цел и други организации;
– декларация (по образец), свързана с
изискванията за допустимост по чл. 4, ал. 3
от Закона за Конституционния съд;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
– док у менти, удостоверяващи изиск у
емия стаж, като кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна
книжка, справка или служебна бележка от
съответната институция и други.
2. Предложените кандидати т рябва да
отговарят на изискванията на чл. 147, ал. 3
от Конституцията на Република България
и чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.
ІI. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията и документите по т. 1 от
раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за съдия
в Конституционния съд на Република България“ се публикуват в срок до три работни
дни от получаването им на специализирания
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител,
издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие
със Закона за защита на личните данни и
Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на
кандидатите за съдия в Конституционния
съд на Република България, които са лични
данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, се заличават.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по правни въпроси виж данията
си по тълкувателната роля и практиката на
Конституционния съд, както и по отношение
произнасянето по искания за установяване
на противоконституционност на законите и
други актове и споровете за компетентност
на хартиен и електронен носител. Същите
се публикуват в срок до три работни дни
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от полу чаването им на специализирани я
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание.
4. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации не по-късно от 25 февруари 2013 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл.
Княз А лександър I № 1, Комисия по правни
въпроси, или в електронен вид на e-mail:
kpv1@parliament.bg, становища за кандидатите. Анонимни становища и сигнали не
се разглеждат.
5. Представените становища се публикуват на специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни след представянето им. Не
се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и
факти от интимния живот на лицата.
6. В тридневен срок от постъпване на
документите Комисията по правни въпроси изпраща за проверка на гражданството
списък с кандидатите за съдия в Констит уционния съд на Република България в
Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството съгласно чл. 4, ал. 3 от
Закона за Конституционния съд.
III. Изслушване на предложените кандидати за съдия в Конституционния съд на
Република България
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси
на 27 февруари 2013 г.
2. Комисията по правни въпроси изслушва
допуснатите кандидати, като поредността
се определя по азбучен ред според личните
им имена по списък, който се съставя след
постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител
на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кан ди дата с
възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне
на вижданията си по тълкувателната роля и
практиката на Конституционния съд, както
и по отношение произнасянето по искания
за установяване на противоконституционност
на законите и други актове и споровете за
компетентност – до 15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване
на зададените въпроси – до 10 минути.
7. Народните представители правят прецен к а по о т ношен ие на изиск уем и т е о т
Констит уцията на Република България в
чл. 147, ал. 3 нравствени и професионални
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качества на всеки кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България
въз основа на минимални критерии, като:
– да не се е облагодетелствал в лично
качество или негови близки от длъжността,
която заема;
– да не е бил в конфликт на интереси по
отношение на действия, които е извършвал;
– с дейст ви я та и ли бездейст ви я та си
да не е уронвал престижа на съответната
професия;
– да няма неплатени публични задължения;
– да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарни наказания.
8. Заседанието на Комисията по правни
въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България.
1. Комисията по правни въпроси изготвя
Проект за решение за приемане на Процедурни
правила за провеждане на избор на съдия в
Конституционния съд на Република България и го внася за разглеждане и гласуване
от Народното събрание; към него се прилага
списък на кандидатите, подреден по азбучен
ред според личните имена на кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага
избора на съдия в Конституционния съд на
Република България от квотата на Народното
събрание да се проведе в пленарна зала на
6 март 2013 г.
2. Заседанието на Народното събрание за
избор на съдия в Конституционния съд на
Република България се излъчва пряко чрез
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка за избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд
Долуподписаният/ата ..................................,
с ЕГН …………………………, л.к. № .........................,
изд. на ……………………. от МВР ...........................
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго
гражданство.
1004

Декларатор:

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
избор на съдия в Конституционния съд на
Република България от квотата на Народното
събрание:
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък според личните имена на
кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеждат се общи разисквания на
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
3. Кандидатите за съдия в Конституционния
съд на Република България имат възможност
за изказвания и отговарят на зададени към
тях въпроси – до 10 минути.
4. Гласуването се извършва явно чрез
компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България се подлагат
на гласуване последователно, подредени по
азбучен ред според личните им имена по
приложен списък.
6. За избран се смята този кандидат, който
е получил най-много гласове с обикновено
мнозинство от присъстващите народни представители.
7. В случай че повече от един от кандидатите, получили необходимия брой гласове,
имат равен резултат, измежду кандидатите с
най-голям равен брой гласове се провежда
балотаж. За избран се счита този, който е
получил най-много гласове с обикновено
мнозинство от присъстващите народни представители.
8. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
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Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събр ание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1005

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на
кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество:
I. Издигане на кандидатури и представяне
на документи на кандидатите за членове на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
1. Предложенията за кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество се правят от народни
представители от 1 февруари 2013 г. до 12 февруари 2013 г. чрез Деловодството на Народното
събрание до Комисията по правни въпроси.
Предложенията се правят, при условие че е
налице предварително писмено съгласие на
кандидата по образец и се придружават от
подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
– подробна автобиография;
– декларация (по образец), свързана с
изиск ванията за допустимост – по чл. 8, ал. 1,
т. 1 – 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо или икономическо образование;
– документи, удостоверяващи изискуемия
стаж, като кадрова справка за кандидата,
копие от трудова или осигурителна книжка,
справка или служебна бележка от съответната
институция и други;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.
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2. Предложените кандидати т рябва да
отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 2 и
чл. 8, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с подробна професионална биографи я на кандидатите и
документите по т. 1 от раздел „Издигане на
кандидатури и представяне на документи на
кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“
се публикуват в срок до три работни дни от
получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното
събрание. Публикуват се и името и мотивите
на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и
документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация. Всички данни в документите
на кандидатите за членове на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество,
които са лични данни по смисъла на Закона
за защита на личните данни, се заличават.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по правни въпроси вижданията
за работата си като член на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество.
Същите се публикуват в срок до три работни
дни от получаването им на специализирания
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание.
4. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации не по-късно от 26 февруари 2013 г.
могат да представят на комисията по пощата на
адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1,
Комисия по правни въпроси, или в електронен
вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища
за кандидата, включващи и въпроси, които
да му бъдат поставяни. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
5. Представените становища и въпроси се
публикуват на специализирания тематичен
сайт в интернет страницата на Народното
събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от интимния живот на лицата.
6. На отделно заседание, предхождащо
изслушването, Комисията по правни въпроси
извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от
нея се уведомяват кандидатите и се изготвя
списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени
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по азбучен ред. Същият се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
7. До изслушване не се допускат кандидати,
които не са представили:
– документите, посочени в раздел „Издигане на кандидату ри и представяне на
документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество“, т. 1;
– вижданията за работата си като член на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Не се изслушват и кандидати, които въп
реки дадените указания не са отстранили
констатираните непълноти в документите
си в дадения от комисията срок, от които
документи следва да се направят изводи за
съответствие на кандидата на изискванията
на закона.
III. Изслушване на предложените кандидати за членове на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество.
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси
на 28 февруари 2013 г.
2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността
се определя по азбучен ред според личните
им имена по списък, който се съставя след
постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител
на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кан ди дата с
възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне
на вижданията за работата си като член на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – до 15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители, вк лючително и въз основа на
становищата, постъпили от юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност,
висши училища и научни организации – до
3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване на
зададените въпроси – до 3 минути на въпрос.
7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества
на всеки кандидат за член на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
въз основа на минимални критерии, като:
– да не се е облагодетелствал в лично
качество или негови близки от длъжността,
която заема;
– да не е бил в конфликт на интереси по
отношение на действия, които е извършвал;
– да не е участвал в корупционни схеми;
– с действията или бездействията си да не
е уронвал престижа на съответната професия;
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– да няма неплатени публични задължения;
– да не е придобил имущество, за което
не е установен законен източник;
– да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарно наказание – уволнение.
8. Заседанието на Комисията по правни
въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата
на Народното събрание.
IV. Подготовка за избор на членове на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
1. Комисията по правни въпроси изготвя
Проект за решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор
на членове на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, включително заместник-председател, и го внася
за разглеждане и гласуване от Народното
събрание, към него се прилага списък на
кандидатите, подредени по азбучен ред според личните имена на кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага
изборът на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
включително заместник-председател, да се
проведе в пленарната зала на 7 март 2013 г.
2. Заседанието на Народното събрание за
избор на членове на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател, се предава
п ряко в ин тернет ч рез специа лизи рани я
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събр ание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
П риложение № 1 към Решение за приемане
на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване
на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата........................................,
с ЕГН .................................., л.к. № .........................
...................., изд. на ................ от МВР ................
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество.
Декларатор:
Приложение № 2 към Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на кандидатури,
представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка
за избор на членове на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество
Долуподписаният/ата.............. ...........................,
с ЕГН .................................., л.к. № ..........................
..................., изд. на ................ от МВР ..................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм осъждан/а за умишлено престъпление
от общ характер, независимо от реабилитацията;
2. не съм освобождаван/а от наказателна
отговорност за умишлено престъпление от общ
характер с налагане на административно наказание;
3. не съм лишаван/а от правото да заемам
определена държавна длъжност или да упражнявам определена професия или дейност.
Декларатор:
1006

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор
на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително
заместник-председател
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
избор на членове на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател:
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък според личните имена на
кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеждат се общи разисквания на
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание с възможност за поставяне на въп
роси към кандидатите.
3. Кандидатите имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях
въпроси – до 10 минути.
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4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатурите се подлагат на гласуване
последователно, подредени по азбучен ред
според личните им имена по приложен списък.
6. За избрани се смятат тези трима кандидати, които са получили най-много гласове
с обикновено мнозинство от присъстващите
народни представители, като не могат да
бъдат избрани в състава на комисията повече от един член, предложен от една и съща
парламентарна група.
7. В случай че повече от трима от кандидатите, получили необходимия брой гласове,
имат равен резултат, измежду кандидатите с
най-малък равен брой гласове се провежда
балотаж. За избран, съответно избрани, до
запълване на пълния брой на местата от
квотата на Народното събрание се считат
тези, които са получили най-много гласове
с обикновено мнозинство от присъстващите
народни представители.
8. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
9. От избраните членове на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущес
тво чрез компютризираната система с явно
гласуване се избира заместник-председател.
10. Гласуването на кандидатурите за заместник-председател е по азбучен ред според
личните имена на предложените в пленарна
зала кандидатури от избраните вече членове
на комисията.
11. За избран се смята този, който е получил най-голям брой гласове с обикновено
мнозинство от присъстващите народни представители.
12. В случай че повече от един от кандидатите са получили равен брой гласове, се
провежда балотаж. За избран се смята този,
който е получил най-голям брой гласове с
обикновено мнозинство от присъстващите
народни представители.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1007

ДЕКЛАРАЦИЯ

по повод опита за покушение срещу лидера
на Движението за права и свободи д-р Ахмед
Доган на 19 януари 2013 г.
На 19 януари 2013 г. в зала № 3 на Националния дворец на културата по време на
провеждане на Осмата редовна национална
конференция на Движението за права и свободи пред очите на делегатите и на гостите
и пред стотици хиляди български граждани,
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които наблюдаваха този форум по телевизионния ефир и интернет, се направи опит за
политическо покушение срещу дългогодишния лидер на Движението за права и свободи
господин Ахмед Доган.
Ние, народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание:
– като изразяваме нашето дълбоко възмущение от безпрецедентния цинизъм на този
опит за покушение срещу лидера на една от
основните политически партии от демократичния преход в Република България;
– като констатираме с тревога пропуските
в осигуряване на охраната и сигурността на
един висш партиен форум;
– като споделяме огромното безпокойство
на цялото българско общество от евентуалните
негативни последици, които могат да настъпят
след този акт, и заплахите за гражданския
мир в страната;
– като осмисляме този показен акт като
посегателство не само срещу един политичес
ки лидер, а срещу демокрацията като висша
ценност;
– като определяме езика на омразата като
основен фактор, създаващ предпоставки за
възникването на подобен род деяния;
– като изразяваме дълбокото си убеждение,
че ценността на всеки човешки живот стои
по-високо от политическите пристрастия,
Д Е К Л А Р И РА М Е :
1. Категорично осъждаме опита за пок у шение срещу дългогодишни я лидер на
Движението за права и свободи и народен
представител господин Ахмед Доган, извършен
на 19 януари 2013 г.
2. Призоваваме всички политически сили,
обществени организации, както и всички български граждани да се разграничат от този
безпрецедентен акт на посегателство срещу
политически лидер.
3. Разграничаваме се от опитите за героизиране на автора на покушението, предвид тежестта на извършеното от него престъпление.
4. Настояваме компетентните органи да
поемат своята отговорност и осъществят
пълно и ефективно разследване на случая
и да разкрият цялата истина относно причините и подбудите за извършване на този
престъпен акт.
5. Призоваваме цялото българско общество
към толерантно и отговорно поведение с цел
съхраняване на гражданския мир като висша
ценност на демократичното гражданско общество в Република България.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
967
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

меж ду Република България и Република
Сърбия за социална сигурност
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 5 юли 2012 г. – ДВ,
бр. 54 от 2012 г. В сила от 1 февруари 2013 г.)
Република България и Република Сърбия,
наричани по-нататък „Договарящи държави“,
водени от желанието да уредят взаимоотношенията си в областта на социалната сигурност,
се договориха, както следва:
Ч А С Т

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определяне на понятията
(1) В тази Спогодба следните понятия означават:
1. „територия“:
– по отношение на Република България – държавната територия на Република България;
– по отношение на Република Сърбия – държавната територия на Република Сърбия;
2. „законодателство“:
закони, подзаконови актове и други разпоредби, които се отнасят до областите на социалната сигурност, посочени в член 2, алинея 1
на тази Спогодба;
3. „компетентен орган“:
– в Република България – министрите,
компетентни по законодателството на Репуб
лика България, посочено в член 2, алинея 1
на тази Спогодба;
– в Република Сърбия – министерствата,
компетентни по законодателството на Република
Сърбия, посочено в член 2, алинея 1 от тази
Спогодба;
4. „институция“:
организацията или органът, които отговарят
за прилагането на законодателството, посочено
в член 2, алинея 1 от тази Спогодба;
5. „компетентна институция“:
институцията, в която лицето е осигурено
по време на подаването на искане за обезщетение или от която има или би имало право
на обезщетение;
6. „пребиваване“:
мястото, където лицето постоянно живее;
7. „престой“:
мястото, където лицето временно живее;
8. „член на семейство“:
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лице, определено като такова съгласно законодателството на Договарящата държава, за сметка
на чиято институция се предоставят обезщетения;
9. „осигурителен период“:
период, за който са платени вноски; период,
който е признат за такъв, и приравнените периоди;
10. „обезщетение“:
обезщетение в натура и парично обезщетение;
11. „обезщетение в натура“:
медицинска помощ и други обезщетения извън
паричните обезщетения;
12. „парично обезщетение“:
пенсия, парични обезщетения и други парични
плащания, включително добавки и увеличения.
(2) Останалите понятия в тази Спогодба имат
значението, което им се придава съгласно правните
разпоредби на Договарящите държави.
Член 2
Законодателство, към което се отнася тази Спогодба
(1) Тази Спогодба се отнася към следното
законодателство:
– по отношение на Република България:
1. за медицинските услуги извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване;
2. за медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
3. за държавното обществено осигуряване за
временна неработоспособност, майчинство, старост,
инвалидност, трудова злополука, професионална
болест, безработица и смърт, и
4. за семейните помощи за деца;
– по отношение на Република Сърбия:
1. за здравното осигуряване и здравната помощ;
2. за майчинството;
3. за пенсионното и инвалидното осигуряване;
4. за трудовите злополуки и професионалните
болести;
5. за паричното обезщетение за безработица, и
6. за детските добавки.
(2) Тази Спогодба се отнася и към законодателството, което изменя или допълва законодателството, посочено в алинея 1 от този член.
(3) Независимо от алинея 2 от този член
тази Спогодба се прилага и при разширяване
на законодателството на едната Договаряща
държава с нови категории правоимащи лица или
с нови обезщетения, освен ако тази Договаряща
държава уведоми другата Договаряща държава
в срок до три месеца след влизането на това
законодателство в сила, че тази Спогодба няма
да се прилага за новата категория правоимащи
лица или новите обезщетения.
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2. други лица, чиито права произтичат от
правата на лицата по точка 1 на този член.
Член 4
Еднакво третиране
При прилагане на законодателството на
едната Договаряща държава гражданите на
другата Договаряща държава са равнопоставени
на гражданите на първата Договаряща държава.
Член 5
Еднакво третиране на факти
(1) Когато на територия на едната Договаряща държава са настъпили факти или събития,
които влияят на правото на обезщетение, институциите на другата Договаряща държава ги
вземат предвид все едно, че са настъпили на
нейната територия.
(2) Алинея 1 от този член не се прилага
по отношение на Република Сърбия в случай
на наемане на работа или при самостоятелна
заетост на пенсионер.
Член 6
Износ на обезщетения
(1) Паричните обезщетения, отпуснати съгласно законодателството на едната Договаряща
държава, се изплащат на правоимащите лица,
които имат пребиваване в другата Договаряща
държава.
(2) Паричните обезщетения, отпуснати съгласно законодателството на една от Договарящите
държави, не могат да бъдат намалявани, изменяни, спирани или прекратявани по съображение, че правоимащото лице е с пребиваване на
територията на другата Договаряща държава.
(3) Договарящата държава, в която е придобито право на обезщетения по алинеи 1 и
2 от този член, ще изплаща тези обезщетения
на граждани на другата Договаряща държава,
които пребивават в трета държава, при условия,
еднакви с тези за собствените си граждани.
(4) Алинея 1 от този член не се прилага:
– по отношение на Република България – за
паричните обезщетения за безработица, помощта
при смърт и семейните помощи за деца;
– по отношение на Република Сърбия – за
минималната пенсия, детските добавки, паричните обезщетения за безработица и помощта
при смърт.
Ч А С Т

I I

Член 3
Лица, към които се прилага тази Спогодба

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО
Член 7
Обща разпоредба

Тази Спогодба се прилага спрямо:
1. лицата, за които се прилага или се е прилагало законодателството на едната или и на
двете Договарящи държави, и

По отношение на лице, което упражнява
трудова дейност като наето или самостоятелно
заето лице на територията на едната Договаряща
държава, дори и когато пребиваването на наетото
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или самостоятелно заетото лице или седалището
на работодателя се намира на територията на
другата Договаряща държава, се прилага законодателството на първата Договаряща държава,
освен ако с разпоредбите на член 8 и 9 от тази
Спогодба не е определено друго.
Член 8
Специални разпоредби
(1) Ако работодател със седалище на територията на едната Договаряща държава командирова наето от него лице, за което се прилага
законодателството на тази Договаряща държава,
да работи на територията на другата Договаряща държава, по отношение на тази работа за
наетото лице се прилага законодателството само
на първата Договаряща държава все едно, че
работата се извършва на нейна територия, но
за не повече от 24 месеца.
(2) Ако за самостоятелно заето лице се прилага законодателството на едната Договаряща
държава и работи временно за своя сметка на
територията на другата Договаряща държава, по
отношение на тази работа за лицето се прилага
законодателството само на първата Договаряща
държава, но за не повече от 12 месеца.
(3) По отношение на лицата, които са членове на пътуващия персонал на предприятие,
осъществяващо въздушен, автомобилен или
железопътен транспорт, се прилага законодателството на Договарящата държава, на чиято
територия предприятието има седалище.
(4) По отношение на корабни екипажи и
други лица, наети на борда на кораб, се прилага
законодателството на Договарящата държава,
под чийто флаг корабът плава.
(5) По отношение на лица, които извършват
в пристанище на едната Договаряща държава
товарно-разтоварна дейност, ремонтни работи
или надзор на кораб, плаващ под флага на
другата Договаряща държава, се прилага законодателството на Договарящата държава, на
която принадлежи пристанището.
(6) По отношение на държавните служители,
приравнените към тях лица, лицата, наети в други
публични служби, и официалните представители,
изпратени на територията на другата Договаряща държава, се прилага законодателството на
Договарящата държава, която ги е изпратила.
Член 9
Дипломатически представителства и консулства
(1) По отношение на членовете на дипломатическите представителства и консулства,
на членовете на техните семейства, както и
по отношение на частните домашни работници при членовете на тези представителства и
консулства, които са изпратени на територията
на другата Договаряща държава, се прилага
законодателството на Договарящата държава,
която ги изпраща.
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(2) По отношение на работниците, посочени
в алинея 1 от този член, които не са изпратени,
се прилага законодателството на Договарящата
държава, на чиято територия се намира дипломатическото представителство или консулството.
(3) Работещите, посочени в алинея 2 от този
член, които са граждани на Договарящата държава, чието е дипломатическото представителство
или консулството, могат в срок три месеца от
деня на постъпването им на работа да изберат
за тях да се прилага законодателството на тази
Договаряща държава.
Член 10
Изключения
При общо искане на наетото лице и неговия
работодател или на самостоятелно заетото лице
компетентните органи на двете Договарящи
държави или посочени от тях институции могат
по споразумение да направят изключение от
разпоредбите на член 7 и 8 на тази Спогодба.
Ч А С Т

I I I

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Г л а в а
1
БОЛЕСТ И МАЙЧИНСТВО
Член 11
Сумиране на осигурителни периоди
Осигурителните периоди, завършени съгласно
законодателството на двете Договарящи държави,
при необходимост се сумират с цел придобиване на право на обезщетение и определяне на
неговата продължителност, при условие че тези
периоди не съвпадат.
Член 12
Обезщетения в натура
(1) Лице, което отговаря на условията за
предоставяне на обезщетения в натура съгласно
законодателството на едната Договаряща държава, има право на обезщетения в натура при
пребиваване в другата Договаряща държава в
съответствие с нейното законодателство като
лице, подчинено на това законодателство.
(2) Лице, което отговаря на условията за
предоставяне на обезщетения в натура съгласно
законодателството на едната Договаряща държава, при престой в другата Договаряща държава
има право на спешна медицинска помощ, която
се налага от неговото състояние, при условие че
престоят не е осъществен с цел лечение.
(3) Обезщетенията по алинеи 1 и 2 от този
член се предоставят от името и за сметка на
компетентната институция от институцията по
пребиваване или престой съгласно прилаганoтo
от нея законодателство.
(4) Лицата по член 8, алинеи 1, 2 и 6 и член 9
от тази Спогодба имат право на обезщетение

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

в натура в съответствие със законодателството
на Договарящата държава, в която са изпратени
за сметка на компетентната институция.
(5) Компетентните органи на Договарящите
държави договарят списък на обезщетения в
натура, като протези, помощни средства и други
обезщетения с висока стойност, за предоставянето на които в случаите на пребиваване или
престой на лицето се изисква предварително
съгласие на компетентната институция, освен
ако предоставянето им е необходимо в условията
на спешност и в противен случай би застрашило
живота или здравето на лицето.
(6) Разпоредбите на алинеи 1 – 5 от този
член се прилагат и за членовете на семейството.
Член 13
Обезщетения в натура за пенсионери
(1) Лице, получаващо пенсии, придобити съгласно законодателството на двете Договарящи
държави, има право на обезщетения в натура
на територията на държавата по пребиваване
за сметка на компетентната институция на тази
Договаряща държава.
(2) Лице, получаващо пенсия, придобита
съгласно законодателството само на едната
Договаряща държава, и пребиваващо на територията на другата Договаряща държава, има
право на обезщетения в натура в тази Договаряща държава, все едно че е неин пенсионер, за
сметка на компетентната институция на първата
Договаряща държава.
(3) Лицата по алинеи 1 и 2 от този член при
престой в другата Договаряща държава имат
право на спешна медицинска помощ, която се
налага от състоянието им, съгласно законодателството на Договарящата държава по престоя
и за сметка на компетентната институция.
(4) Разпоредбите по алинеи 1 – 3 от този
член се прилагат и за членовете на семейството
на пенсионера.
Член 14
Възстановяване на разходи
(1) Компетентната институция възстановява
на предоставилата обезщетението институция
разходите, направени на основание член 12
и член 13 от тази Спогодба, с изключение на
административните разходи.
(2) Възстановяването на разходите по алинея 1
от този член се извършва по реда, договорен от
компетентните органи на Договарящите държави
в споразумението съгласно алинея 1 на член 28.
Член 15
Парични обезщетения
Парични обезщетения при случаите на болест и майчинство се предоставят за сметка
на компетентната институция, при която е
осигурено лицето, съгласно прилаганото от нея
законодателство.
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ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Член 16
Трудова злополука на път за работа
(1) Лице, пребиваващо на територията на
едната Договаряща държава, което претърпи
увреждане по време на пътуване, предприето
с цел започване на работа по трудов договор,
или упражняване на дейност като самостоятелно
заето лице в другата Договаряща държава, има
право на обезщетение за трудова злополука
съгласно законодателството и за сметка на
институцията на другата Договаряща държава.
(2) Алинея 1 от този член се прилага и за
лице, претърпяло увреждане при пътуване към
мястото на пребиваване непосредствено след
прекратяване на трудовия му договор или упражняването на дейността като самостоятелно
заето лице.
Член 17
Обезщетения в натура
(1) Лице, което поради трудова злополука
или професионална болест има право на обезщетения в натура съгласно законодателството
на едната Договаряща държава, има право при
пребиваване или престой в другата Договаряща
държава на аналогичните обезщетения в натура, предоставяни за сметка на компетентната
институция, от институцията по мястото на
пребиваване или престой в съответствие с разпоредбите на прилаганото от тази институция
законодателство, все едно че е лице, осигурено
по това законодателство.
(2) Разпоредбата на член 12, алинея 5 от
тази Спогодба се прилага съответно за лицата
по алинея 1 от този член.
(3) За възстановяването на разходите съгласно
алинея 1 от този член се прилагат разпоредбите
на член 14 от тази Спогодба.
Член 18
Професионална болест
(1) Ако според законодателството на едната
Договаряща държава условие за получаването
на обезщетение за професионална болест е тази
болест да е диагностицирана за първи път на
територията на същата Договаряща държава,
това условие се счита за изпълнено, ако заболяването е било за първи път диагностицирано
на територията на другата Договаряща държава.
(2) Ако според законодателството на едната
Договаряща държава условие за получаването
на парично обезщетение за професионална болест е професията, която би могла да причини
такова заболяване, да е упражнявана в течение
на определено време, компетентната институция

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

на тази Договаряща държава при необходимост
взема предвид и завършените периоди на упражняване на тази професия на основание законодателството на другата Договаряща държава.
Член 19
Парични обезщетения
(1) Парично обезщетение в случай на трудова
злополука или професионална болест предоставя институцията на тази Договаряща държава,
по чието законодателство е било осигурено
лицето по време на настъпване на трудовата
злополука или по времето, когато за последен
път е извършвало дейност, вследствие на която
е възникнала професионалната болест.
(2) Ако лице, което е получавало или получава парично обезщетение за професионална
болест за сметка на институцията на една от
Договарящите държави, предяви претенции към
институцията на другата Договаряща държава
за парично обезщетение поради влошено здравословно състояние, възникнало в резултат на
трудова дейност, която съгласно законодателството на тази Договаряща държава може да
предизвика професионална болест, то:
1. институцията на първата Договаряща държава предоставя и занапред паричното обезщетение съгласно своето законодателство без оглед
на влошаването на здравословното състояние;
2. институцията на другата Договаряща държава предоставя парично обезщетение в размер
на разликата между обезщетението, полагащо се
след влошаване на здравословното състояние,
и обезщетението, което би била задължена да
предостави съгласно своето законодателство на
основание възникналата професионална болест.
Г л а в а

3

СТАРОСТ, ИНВАЛИДНОСТ И СМЪРТ
Член 20
Сумиране на осигурителни периоди
(1) Ако съгласно законодателството на една
от Договарящите държави правото на парично
обезщетение зависи от придобиването на определени осигурителни периоди, институцията на
тази Договаряща държава взема предвид, ако
е необходимо, и осигурителните периоди, придобити съгласно законодателството на другата
Договаряща държава, все едно че са придобити
съгласно нейното законодателството, при условие
че тези периоди не съвпадат.
(2) Ако при прилагане на алинея 1 от този
член осигурителният период, изчислен съгласно
законодателството на другата Договаряща държава, е с по-голяма продължителност, институцията
на първата Договаряща държава взема предвид
реалната продължителност.
(3) Ако лице, което дори при прилагане на
алинея 1 от този член, не изпълнява условията
за придобиване на правото на парично обезще-
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тение, компетентната институция взема предвид
осигурителния период, завършен в трета държава, с която и двете Договарящи държави са
сключили споразумения за социална сигурност.
(4) Ако съгласно законодателството на една
от Договарящите държави правото на парично
обезщетение зависи от наличието на определен
осигурителен период в определена професия,
работа или в дейност, за която съществува специална система, институцията на тази Договаряща
държава взема предвид и осигурителния период,
придобит съгласно законодателството на другата
Договаряща държава, в същата професия, работа
или съответстващата система.
Член 21
Осигурителни периоди под 12 месеца
Ако периодите на осигуряване, придобити
съгласно законодателството на едната Договаряща държава, са по-кратки от 12 месеца и въз
основа на тях не възниква право на парично
обезщетение, компетентната институция на
другата Договаряща държава включва тези
периоди за определяне правото и размера на
обезщетението, все едно че се отнасят за периоди
на осигуряване, придобити съгласно нейното
законодателство.
Член 22
Изчисляване на самостоятелно парично обезщетение
Ако съгласно законодателството на едната
Договаряща държава право на парично обезщетение съществува дори без прилагане на член 20
от тази Спогодба, компетентната институция на
тази Договаряща държава изчислява обезщетението, като взема предвид само осигурителните
периоди, придобити съгласно прилаганото от
нея законодателство.
Член 23
Изчисляване на пропорционално парично обезщетение
(1) Ако според законодателството на едната
Договаряща държава правото на парично обезщетение съществува единствено на основание
прилагането на член 20 от тази Спогодба, компетентната институция на тази Договаряща държава определя обезщетението по следния начин:
1. изчислява теоретичния размер на обезщетението, което лицето би получило, така, все
едно че всички осигурителни периоди, които се
вземат предвид за изчисляване на обезщетението, са придобити съгласно прилаганото от нея
законодателство; размерът на обезщетението,
който не зависи от осигурителни периоди, се
взема предвид като теоретичен размер;
2. въз основа на така изчисления теоретичен размер определя пропорционалния размер
съгласно съотношението между осигурителните
периоди, придобити само по прилаганото от нея
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за конодат елст во, и вси чк и осиг у ри т елни
пе риод и , кои т о с е в з ем ат п р ед ви д п ри
изчисл яване на обезщет ениет о;
3. а ко вси ч к и оси г у ри т ел н и период и,
взет и п редви д съгласно ч лен 20 о т тази
Спог одба, на д х върл я т на й-п род ъ л ж и т елни т е въ змож ни осиг у ри т ел ни периоди
според п ри лагано т о о т нея за конодат елс т во, оп редел я размера на обезщет ениет о
п ропорц иона лно на осиг у ри т елни т е периоди, п ри доби т и по т ова за конодат елс т во,
и осиг у ри т елни т е периоди, въ з основа на
кои т о се оп редел я на й-висок и я т размер на
обезщет ениет о.
(2) А ко обезщет ениет о се изчисл ява въ з
основа на въ знаг ра ж дени я, осиг у ри т елна
база и ли п лат ени вноск и п рез оп ределен
период, компет ен т ната инс т и т у ц и я взема
предвид възнаграж денията, осигу рителната
база и ли п лат ени т е вноск и само за осиг у ри т елни т е периоди, п ри доби т и съгласно
п ри ла гано т о о т нея за конодат елс т во.
Ч лен 24
Нама л яване, пром яна, спиране и ли прекратяване на изп лащането на пенси я
Не з а виси мо о т з а конодат е лс т во т о на
Дог оварящ и т е д ържа ви о т носно нама л ява нет о, изменениет о, спи ра нет о и ли п рек рат я ва не т о на изп ла ща не т о на пенси и
пора ди п раво на две и ли повече пенсии
изп лащането на пенси я съгласно законодат елс т во т о на едната Дог оваряща д ържа ва
не вли яе върх у п раво т о на пенсиони рано т о
лице да пол у чава едновременно пенси я и
о т д ру гата Договаряща д ържа ва.
Ч лен 25
Помощ при см ърт
А ко п раво т о на помощ п ри сл у ча й на
см ър т същест ву ва съгласно за конодат елс т во т о на двет е Договарящ и д ържа ви, се
п ри ла га само за конодат елс т во т о на До г оварящата д ържава, на чи я т о т ери т ори я
почина лото лице е има ло п ребиваване к ъм
момен та на см ър т та.
Г л а в а
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БЕЗРА БОТ ИЦ А
Ч лен 26
Су миране на осиг у рите лни периоди
За оп редел яне на п род ъ л ж и т елнос т та и
размера на пари чно т о обезщет ение според
за конодат елст во т о на едната Дог оваряща
държава се вземат предвид и осиг у рителнит е периоди, п ри доби т и съгласно за конодателст вото на д ру гата Договаряща д ържава,
п ри условие че не съвпа дат.
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СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦ А
Член 27
Право на семейни помощи за деца
Семейни помощи за деца, които се изплащат месечно, се отпускат съгласно законодателството на тази Договаряща държава,
на територията на която пребивава детето.
Ч А С Т

I V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 28
Задължения на органите, правна и административна помощ
(1) Компетентните органи на двете Договарящи държави с отделно споразумение
определят мерките за по-ефикасно прилагане
на тази Спогодба.
(2) В споразу мението по а линея 1 от
този член се посочват органите за връзка
и институциите.
(3) Компетентните органи и органите
за връзка на двете Договарящи държави
взаимно се информират за:
1. всички предприети мерки за прилагане
на тази Спогодба, и
2. вси ч к и п ромен и в т ех н и т е п ра вн и
разпоредби във връзка с прилагането на
тази Спогодба.
(4) При прилагането на тази Спогодба
органите и институциите на Договарящите
държави си предоставят взаимно безплатна
административна помощ.
(5) Органите и институциите на Договарящите държави могат при прилагането на
тази Спогодба да влизат в непосредствена
връзка помеж ду си, както и със заинтересованите лица или упълномощените от
тях лица.
(6) Органите и институциите на едната
Договаряща държава не могат да отхвърлят
писмени заявления и други документи поради това, че са написани на официалния
език на другата Договаряща държава.
(7) Лекарските прегледи на лице с осиг у ри т е л н и пе риод и , п ри до би т и в д в е т е
Договарящи държави, които се правят във
връзка с прилагането на законодателството
в област та на пенсионното осигу ряване на
двете Договарящи държави, извършва за
своя сметка институцията по пребиваване
или престой на лицето.
(8) Лекарските прегледи на лице по алинея 7 на този член, които се правят само във
връзка с прилагането на законодателството
на едната Договаряща държава, извършва
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по искане на компетентната институция и за
нейна сметка институцията по пребиваване
или престой на лицето.
(9) Съдебна правна помощ се предоставя
съгласно нормите, които се прилагат при
правна помощ по граж дански дела.
Член 29
Освобождаване от такси и легализация
(1) Освобождаването от или намаляването
на такси, определени от правните разпоредби
на едната Договаряща държава, за удостоверения и други документи, които съгласно
тези правни разпоредби се представят, важи
също за съответните удостоверения и други документи, които се изискват съгласно
правните разпоредби на другата Договаряща
държава при прилагането на тази Спогодба.
(2) Всички видове документи, писмени
заявления, жалби и удостоверения, предоставяни при прилагането на тази Спогодба,
не подлежат на легализация.
Член 30
Подаване на документи
(1) Заявления, дек ларации или жалби,
пода дени п ри органа, инс т и т у ц и я та и л и
друга компетентна служба на едната Договаряща държава, с оглед прилагането на тази
Спогодба или законодателството на едната
Договаряща държава се смятат за заявления,
декларации или жалби, подадени при органа,
институцията или друга компетентна служба
на другата Договаряща държава.
(2) Заявление за обезщетение, подадено съгласно законодателството на едната
Договаряща държава, се смята за заявление за съответното обезщетение съгласно
законодателството на другата Договаряща
държава, освен ако заявителят изрично поиска правото на обезщетение да се определи
съгласно законодателството само на едната
Договаряща държава.
(3) Заявления, дек ларации или жалби,
които се подават съгласно законодателството
на едната Договаряща държава в определен
срок пред органа, институцията или друга
компетентна служба, се считат за своевременно подадени, ако това е направено в същия
срок пред съответни я орган, инстит у ци я
или друга компетентна служба на другата
Договаряща държава.
(4) При прилагане на разпоредбите на
алинеи 1 – 3 от този член горепосочените
институции незабавно изпращат заявленията,
декларациите или жалбите на съответните
институции на другата Договаряща държава
непосредствено или чрез органа за връзка.
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Член 31
Изплащане на парични обезщетения
(1) Институцията, компетентна за предос та вя не т о на обезще т ен ие т о с ъгласно
тази Спогодба, се освобождава от своето
задължение, като разпореди в своята национална валута превеждането на паричните
средства в полза на правоимащото лице в
другата Договаряща държава.
(2) Превеждането на паричните средства
по алинея 1 на този член се извършва в
конвертируема валута по курса на деня, в
който е извършен преводът.
Член 32
Вземания за надплатени пенсии
Ако компетентната институция на едната
Договаряща държава е изплатила пенсия в
размер, по-голям от този, който се полага на
правоимащото лице, тя може да поиска от
компетентната институция на другата Договаряща държава задържане на надплатената
сума от полагащата се неизплатена сума,
определена от компетентната институция
на другата Договаряща държава, която не е
започнала изплащането є на правоимащото
лице. Така спряната сума се изплаща директно на компетентната институция, която
е поискала това.
Член 33
Процедура за изпълнение
(1) Подлежащите на изпълнение решени я в област та на социалната сиг у рност,
изда ден и о т ком пе т ен т н и т е орга н и и л и
инстит у ции, както и изпълнимите съдебни
решени я от едната Договаряща държава се
признават като так ива от дру гата Договаряща държава.
(2) Признаването може да бъде отказано
само в случай, че то противоречи на обществения ред на Договарящата държава,
в която трябва да се признае решението.
(3) Признатите съгласно алинея 1 на този
член изпълними решения се изпълняват в
другата Договаряща държава. Процедурата по изпълнението се извършва съгласно
правните разпоредби, които се прилагат в
Договарящата държава, на чиято територия
трябва да се приложи изпълнението на съответното решение.
Член 34
Решаване на спорове
Компетентните органи на Договарящите
държави уреждат, доколкото е възможно,
всички спорове, които възникват във връзка с тълкуването или прилагането на тази
Спогодба, в съответствие с нейния дух и
основни принципи.
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Ч А С Т

V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 35
Преходни разпоредби
(1) Тази Спогодба не пораж да претенции
за обезщетение за период преди нейното
влизане в сила.
(2) За определяне на право на обезщетения
съгласно тази Спогодба се вземат предвид и
осигурителните периоди, придобити съгласно законодателството на двете Договарящи
държави преди нейното влизане в сила.
(3) Тази Спогодба се отнася и за осигурителни случаи, които са настъпили преди
нейното влизане в сила, при условията на
алинея 1 от този член.
Член 36
Влизане в сила
(1) Тази Спогодба подлежи на ратификация.
(2) Тази Спогодба влиза в сила от първия
ден на втория месец, следващ месеца, в който
са разменени ратификационните документи.
(3) От деня на влизане в сила на тази
Спогодба в отношенията меж ду Република
България и Република Сърбия се прекратява
действието на Конвенцията по социалното
о си г у ря в а не меж д у Н ар од н а р еп у б л и к а
България и Федеративна Народна Репуб
лика Югославия, сключена в Белград на
18 декември 1957 г.
Член 37
Прекратяване на действието на Спогодбата
(1) Та зи С пог одба с е ск л юч ва за не 
определено време. Всяка от Договарящите
държави може да я денонсира най-късно до
три месеца преди изтичане на текущата календарна година писмено по дипломатически
път, при което действието на Спогодбата се
прекратява от 1 януари следващата година.
(2) При денонсиране на тази Спогодба
се запазват правата, придобити до деня на
прекратяване на нейното действие.
В потвърждение на това упълномощени
представители на Договарящите държави
подписаха тази Спогодба и сложиха печат.
Съставена в Белград на 19 септември
2011 г. в два оригинални екземпляра, всеки
на български и сръбски език, като и двата
текста имат еднаква сила.
З а Република
За Република
България:
Тотю Младенов,
министър на труда
и социалната
политика
854

Сърбия:
Расим Ляич,
министър на труда
и социалната
политика
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АДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за прилагане на Спогодбата между Република
България и Република Сърбия за социална
сигурност
(Одобрено с Решение № 531 от 15 юли 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 февруари 2013 г.)
На основание член 28, ал. 1 от Спогодбата между Република България и Република
Сърбия за социална сигурност, подписана на
19 септември 2011 г. в Белград (по-нататък в
текста: Спогодба), компетентните органи на
Договарящите държави сключиха следното
Административно споразумение:
Ч А С Т

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определяне на понятията
Понятията, които се употребяват в това
Административно споразумение имат значението, определено в член 1 от Спогодбата.
Член 2
Органи за връзка
(1) Органите за връзка съгласно член 28,
ал. 2 от Спогодбата са:
– в Република България:
– Централно управление на Националната агенция за приходите – по отношение на
част ІІ от Спогодбата;
– Централно управление на Националната
здравноосигурителна каса – по отношение на
обезщетенията в натура;
– Централно управление на Националния
осигурителен институт – по отношение на
паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване;
– в Република Сърбия: Институт за социално осигуряване.
(2) При прилагане на Спогодбата и на това
Административно споразумение органите за
връзка си сътрудничат, предоставят си взаимно
правна и административна помощ и могат да
се обръщат непосредствено към компетентните
органи, институции и заинтересованите лица
или към упълномощените от тях.
(3) Органите за връзка на двете Договарящи
държави с цел изпълнение на задълженията,
предвидени в Спогодбата и в това Административно споразумение, одобряват съответните
двуезични формуляри.
Член 3
Институции
Институциите в съответствие с член 1,
алинея 1, точка 4 от Спогодбата са:
В Република България:
– Национална агенция за приходите – по
отношение на част ІІ от Спогодбата;
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– Министерство на здравеопазването – по
отношение на медицинските услуги извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване;
– Национа лна здравноосиг у рителна
каса – по отношение на медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
– Национален осигурителен институт – по
отношение на държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност,
майчинство, старост, инвалидност, трудова
злополука, професионална болест, безработица и смърт, и
– Агенция за социално подпомагане – по
отношение на семейните помощи за деца.
В Република Сърбия:
– Републикански фонд за пенсионно и
инвалидно осигуряване;
– Реп у бл и ка нск и и нс т и т у т за зд ра вно
осигуряване, и
– Национална служба по заетостта.
Ч А С Т

I I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО
Член 4
Прилагане на членове 8 до 10 от Спогодбата
(1) В случаите, предвидени в чл. 8, ал. 1,
2, 3 и 6, чл. 9, ал. 1 и 3 – с изключение на
членовете на семейството, както и по отношение на чл. 10 от Спогодбата, компетентната
институция на Договарящата държава, чието
законодателство се прилага, удостоверява,
на одобрен двуезичен формуляр прилагането на това законодателство за определен
период от време.
(2) Формуляр по ал. 1 на този член по
искане на наетото лице и работодателя или
на самостоятелно заетото лице издава:
– за прилагане на правните разпоредби на
Република България – Национална агенция
за приходите;
– з а п ри ла г а не на з а конодат е лс т во т о
на Реп у бл и к а С ър би я – орг а н и з а ц ион на
единица на институцията, компетентна за
здравното осигуряване.
(3) Формуляр по ал. 1 от този член може
да се издаде и за минал период.
(4) Институциите по ал. 2 взаимно си
предоставят копия от издадените формуляри.
Ч А С Т

I I I

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Г л а в а

1

БОЛЕСТ И М АЙЧИНСТВО
Член 5
Приложение на член 11 от Спогодбата
(1) С цел прилагане на член 11 от Спогодбата компетентните институции на До-
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говарящите държави в одобрен двуезичен
форм ул я р по т върж да ват оси г у ри т ел н и т е
периоди, завършени според законодателството, което прилагат.
(2) Формуляр по ал. 1 на този член по
искане на осигуреното лице издава:
– за прилагане правните разпоредби на
Република България: Националният осигурителен институт – за паричните обезщетения, и Националната здравноосигурителна
каса – за обезщетенията в натура;
– за прилагане на законодателството на
Република Сърбия – компетентната районна
единица на институцията, компетентна за
здравно осигуряване.
(3) Образец от ал. 1 на този член може
и допълнително да се издаде по искане на
осигуреното лице или институция на Договарящата държава, на чиято територия
лицето има пребиваване или престой.
Член 6
Обезщетения в натура
(1) С цел прилагане на членове 12 – 14 от
Спогодбата заявителят на искането представя
на институцията по престой или пребиваване съответния формуляр от компетентната
институция като доказателство за правото
на обезщетение.
(2) В случай, че не се представи споменатото удостоверение по ал. 1 на този член,
компетентната институция може да го издаде
допълнително по искане, направено с одобрен
двуезичен формуляр, от институцията по
престой или пребиваване, която осигурява
обезщетението.
(3) Институциите взаимно се информират
с одобрени двуезични формуляри за спирането или прекратяването на правата.
(4) В случай на установяване на необходимост от болнично лечение институцията,
която предоставя обезщетенията в натура
по пребиваване или престой на лицето, е
задължена неотложно да информира за това
компетентната институция с одобрен дву
езичен формуляр.
(5) В списъка по член 12, ал. 5 от Спогодбата се включват обезщетения в натура,
стойността на които е над 500 евро, изразена
в местна валута. Съгласието за предоставяне
на такива обезщетения в натура се дава с
одобрен двуезичен формуляр.
Член 7
Информация за размера на разходите
При отк лонение от предвидената процедура институцията по престой трябва да
изпрати на компетентната институция по
нейно искане известие за размера на разходите на предоставените обезщетени я с
одобрен двуезичен формуляр.
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Член 8
Възстановяване на разходи
(1) Институциите чрез органите за връзка изпращат два пъти годишно искове за
възстановяване на разходите по член 14 от
Спогодбата.
(2) Органите за връзка на Договарящите
държави с отделно споразумение договарят
сроковете и начините за възстановяване на
разходите по алинея 1 на този член.
Член 9
Потвърждаване на временна неработоспособност
При настъпване на временна неработо
способност на територи ята на едната от
Договарящите държави институцията на тази
Договаряща държава незабавно информира
компетентната институция на другата Договаряща държава с одобрен двуезичен формуляр, за временната неработоспособност.
Член 10
Изплащане на парични обезщетения
Компетен т ната инст и т у ц и я изп лаща
парични обезщетени я непосредствено на
правоимащите лица.
Г л а в а

2

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУК А И ПРОФЕСИОНА ЛНА БОЛЕСТ
Член 11
Обезщетения в натура
В сл у чаите на член 17 от Спогодбата
аналогично се прилагат членове от 6 до 8 от
това А дминистративно споразумение, като
за целта компетентната институция издава
одобрен двуезичен формуляр.
Член 12
Изплащане на парични обезщетения
Компетен т ната инст и т у ц и я изп лаща
парични обезщетени я непосредствено на
правоимащите лица.
Г л а в а

3

СТАРОСТ, ИНВА ЛИДНОСТ И СМЪРТ
Член 13
Подаване на искане
(1) Инстит у ци я на едната Договаряща
държава приема искания за обезщетение
според законодателството на другата Договаряща държава. При подаване на искане
тя поиск ва от за явител я на искането да
приложи документацията, с която разполага,
необходима на компетентната институция на
другата Договаряща държава за обработка
на искането, включително за осигурителните периоди, вида и местата на работа или
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извършване на дейността, както и данни за
работодателя.
(2) Институцията, приела заявлението,
го изпраща незабавно на компетен т ната
институция на другата Договаряща държава, като отбелязва датата на получаването.
Институцията също така изпраща съответната оригинална документация или заверено фотокопие за осигурителните периоди,
завършени у другата Договаряща държава,
както и евентуално в трета държава. Компе т ен т н ат а и нс т и т у ц и я , коя т о и зп ра щ а
заявлението, удостоверява осигурителните
периоди, които се вземат предвид според
законодателството, което тя прилага, и посочва осигурителните периоди по смисъла
на член 20, ал. 4 от Спогодбата.
(3) Посочването на личните данни на
заявителя от институцията в одобрен двуезичен формуляр заменя изпращането на
оригиналните документи.
(4) За да се реализира право въз основа на
инвалидност, се прилага одобрен двуезичен
образец и ако е необходимо, съответната
медицинска документация.
Член 14
Информация за приключване на процедурата
за установяване на право на обезщетение
Компетентните институции взаимно се
информират за приключване на процедурата
за установяване на правото на обезщетение,
при което трябва да бъдат изложени:
1. в случай че се признава правото на
обезщетение – видът и началото на изплащането на обезщетението;
2. в случай на отказ да се признае правото
на обезщетение – видът на обезщетението
и причината за отказа;
3. осигурителните периоди.
Член 15
Информиране
Компетентните институции взаимно се
информират за фактите, които са от значение
за обезщетението, по-конкретно за:
1. спиране и прекратяване на правото на
обезщетение;
2. промени в осигурителните периоди,
вк л юч и т е л но по т в ърж да ва не н а нови т е
осигурителни периоди;
3. встъпване в трудово правоотношение
или начало на извършване на самостоятелна
или селскостопанска дейност;
4. ново семейно положение на вдовицата
(вдовеца);
5. п ремес т ва не извън т ери т ори и т е на
Договарящите държави;
6. промяна на адреса;
7. прекратяване на обучението на детето;
8. смърт на правоимащото лице.
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Член 16
Изплащане на парични обезщетения
(1) Компетентните институции изплащат
парични обезщетения непосредствено на правоимащите лица, които през месец януари на
текущата година им представят декларация
за живот.
(2) Извън случаите по алинея 1 за правоимащите лица, чието право е възникнало
в една от Договарящите държави, а имат
пребиваване на територията на другата Договаряща държава, декларациите за живот
се предоставят на компетентната институция
съгласно законодателството, което тя прилага.
Член 17
Размяна на статистически данни
Органите за връзка до края на март на
текущата година си разменят данни за изплатени пенсии на правоимащи лица, които са
пребивавали в другата Договаряща държава
през предходната календарна година. Данните
се представят по вид обезщетения, броя на
правоимащите лица и изплатените суми.
Г л а в а
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БЕЗРАБОТИЦА
Член 18
Сумиране на осигурителните периоди
С цел прилагане на член 26 от Спогодбата
институциите на Договарящите държави с
одобрен двуезичен формуляр удостоверяват
осигурителните периоди на заявителя на искането, завършени според законодателството,
което те прилагат, както и за периода, в който
е изплащано обезщетение за безработица.
Ч А С Т

I V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Член 19
Влизане в сила
(1) Това Административно споразумение
влиза в сила едновременно със Спогодбата.
(2) Това Административно споразумение
може да бъде допълвано и променяно по реда
за неговото сключване.
Съставено в Белград на 19 септември
2011 г. в два оригинални екземпляра, всеки
на български и сръбски език, като и двата
текста имат еднаква сила.
За компетентните
органи на
Република България:
Тотю Младенов,
министър на труда
и социалната политика
Стефан Константинов,
министър на
здравеопазването
855

За компетентните
органи на
Република Сърбия:
Расим Ляич,
министър на труда
и социалната
политика
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и
народна република
(Утвърдено с Решение № 161 от 1 март 2012 г. на
Министерския съвет. В сила от 4 януари 2013 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България и
правителството на Алжирската демократична
и народна република, наричани по-нататък
договарящите се страни,
Предвид благоприятното развитие на българо-алжирските отношения и желанието да
допринесат за развитието и диверсифицирането на техните традиционни икономически
връзки,
Изразявайки волята си за укрепване и развитие на сътрудничеството чрез подходящи
методи и средства,
Изразявайки своята увереност, че Евро-средиземноморското партньорство благоприятства активното икономическо сътрудничество
между страните,
се договориха за следното:
Член 1
Цели
Двете договарящи се страни ще увеличат
усилията си за развитието и разширяването на
двустранното икономическо сътрудничество
в областите, упоменати в приложение № 1
на това споразумение.
Член 2
Двете договарящи се страни ще развиват
и разширяват икономическото си сътрудничество чрез прилагане на мерките, упоменати
в приложение № 2 на това споразумение.
Член 3
Създава се Българо-алжирска междуправителствена комисия. Тази комисия ще извършва
консултации и ще осъществява аспектите на
сътрудничество, дефинирани в приложение
№ 3 на това споразумение.
Начините на функциониране на комисията
са дефинирани в същото приложение.
Член 4
Това споразумение не накърнява правата и
задълженията на договарящите се страни, произтичащи от други международни договори,
по които Република България и Алжирската
демократична и народна република са страни,
а именно от тяхното участие в международни
и регионални организации, както и задълженията на двете страни, произтичащи от
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тяхното присъединяване към общи пазари,
зони за свободна търговия и митнически и
валутни съюзи.
Член 5
Тълкуване
В случай на спор, произтичащ от тълкуването или прилагането на споразумението,
той ще бъде разрешаван чрез преговори в
рамките на Българо-алжирската междуправителствена комисия.
Член 6
Изменения
Това споразумение може да бъде изменяно
по взаимно съгласие между договарящите
се страни.
Влизането в сила на измененията се извършва по същия начин както този, предвиден
за влизането в сила на споразумението.
Член 7
Приложения № 1, 2 и 3 са неразделна част
от това споразумение.
Член 8
Приложение
1. Това споразумение влиза в сила от последното писмено уведомление между двете
договарящи се страни, потвърждаващо изпълнението на необходимите процедури за
неговото влизане в сила.
2. Споразумението се сключва за неопределен срок.
3. Това споразумение може да бъде денонсирано от едната от договарящите се страни
по дипломатически път. Денонсирането влиза
в сила от първия ден на четвъртия месец след
писменото уведомяване на другата договаряща се страна.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени, подписаха това
споразумение.
Изготвено в София на 2 ноември 2011 г.
в два оригинални екземпляра на български,
арабски и френски език, като трите текста
са с еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването меродавен ще бъде френският
текст.
За правителството на
За правителството на
Република България: Алжирската демократична
Трайчо Трайков,
и народна република:
министър на
Абделмалек Селлал,
икономиката,
министър на
енергетиката и туризма
водните ресурси

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост:
– машиностроене;
– металургия;
– преработвателна промишленост;
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–

електронна и електромашиностроителна промишленост;
– химическа и нефтопреработвателна
промишленост;
– фармацевтична промишленост.
2. Селско стопанство и риболов:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранително-вкусова промишленост;
– селскостопанско развитие;
– гори;
– риболов и аквакултури.
3. Енергетика и минно дело.
4. Научноизследователска и развойна дейност.
5. Строителство и строителна промишленост.
6. Телекомуникации, изчислителна техника
и информатика.
7. Транспорт и логистика.
8. Опазване на околната среда.
9. Туризъм.
10. Насърчаване на инвестициите.
11. Сътрудничество между малки и средни
предприятия.
12. Образование.
13. Здравеопазване.
14. Наука и технологии.
15. Проучвания и статистически данни.

Приложение № 2
Мерки за разширяване и интензифициране
на икономическото сътрудничество:
1. Развитие на сътрудничеството в икономическата област между правителствените
институции, професионалните организации от бизнес средите, регионалните и
местните органи, включително обмен на
икономическа информация от взаимен
ин терес, как то и взаимни посещени я
на представители на икономическите и
търговските институции от двете страни.
2. Стимулиране създаването на нови и разширяване на съществуващите контакти
между бизнес средите, насърчаване на
контакти и посещения на лица, предприемачи от частния сектор.
3. Обмен на търговска информация, участие в международни панаири и изложби,
съдействие за организирането на мероприятия за представители на бизнеса,
семинари, конференции и симпозиуми.
4. Насърчаване ролята на малките и средните предприятия и индустрии в двустранните икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в
областите от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки на сътрудничество между финансовите институции
и банковите структури.
7. Съдействие за развитието на инвестиционната дейност във всяка една от двете
страни.
8. Съдействие за откриване на представителства и клонове на компании на двете
страни.
9. Обмен на информация за програми и
проекти.
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С ът ру дни чес т во в облас т и т е нормал и з а ц и я , а к р ед и т а ц и я , м е т од о ло г и я ,
ин д ус т риа л на собс т венос т, с ъ зда ва не,
управление и рехабилитация на индустриалните зони.

Приложение № 3
Задачи, структура и правила за работа на
Българо-алжирската междуправителствена
комисия за икономическо сътрудничество:
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1. Задачите на Българо-алжирската междуправителствена комисия за икономическо
с ът ру д н и чес т во, нари ча на по -натат ък
„Комисия“ са:
– разглеждане на въпросите за развитието на двустранните икономически
отношения;
– определяне на нови възможности за
развитие на двустранните икономически отношения;
– разработване на предложения за подобряване на условията за икономическо
сътрудничество между организациите
на двете страни;
– представяне на предложения по прилагането на това споразумение.
2. Комисията е съставена от представители
на двете договарящи се страни.
– Всяка страна определя председател на
своята част, наричан „съпредседател“.
Всеки съпредседател определя секретар
на Комисията.
– За обс ъж да не на о тдел н и въп роси
Комисията може в рамките на своите
компетенции да създава работни групи
и да определя техните задачи и срокове
за изпълнението им.
3. Заседания на Комисията като правило се
провеждат веднъж годишно последователно в Република България и А лжирската
демократична и народна република.
– Съпредседателите на Комиси ята се
договорят за свикването и дневния ред
на съответното заседание на Комисията не по-късно от два месеца преди
провеждането му.
– С ъ с с ъгласие на с ъп редс едат ел и т е
могат да бъдат обсъждани и въпроси,
които не са предварително включени
в дневния ред на сесията.
– По п р ед л ож е н и е н а в с е к и о т с ъ 
председателите може да бъде свикано
извънредно заседание на Комисията
или среща на съпредседателите на
Комисията.
– На заседанието на Комисията могат
да се канят съветници и експерти.
– Рабо т н и я т ези к на заседа н и я та на
Комисията е френският.
– За всяко заседание се съставя протокол.
– Въпросите, свързани с дейността на Комисията, в периода между заседанията
се обсъждат между съпредседателите
на Комисията или по техни указания
от секретарите на Комисията.
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Турция в областта на сигурността на военната индустрия
(Утвърдено с Решение № 495 от 15 юни 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 8 януари
2013 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България и
правителството на Република Турция (наричани по-нататък заедно и поотделно „Страните“,
„Страната“),
Желаейк и да осиг у рят сиг у рност та на
класифицираната информация или класифицирания проект, които са изпратени на едната
договаряща държава и/или са създадени в хода
на сътрудничеството между Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността или организационните единици
на Страните и са свързани със сигурността
на военната индустрия във всяка една от
договарящите държави,
Желаейки да установят процеду рите и
принципите за защита на класифицираната информация, класифицирания документ
и класифицирания материал, включени в
обхвата на договорите, дефинирани в чл. 3,
ал. 5 от това Споразумение, и подписани в
хода на съвместния обмен, производството и
сътрудничеството в областта на сигурността
на военната индустрия между Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и/или организационните единици
на Страните,
Отчитайки разпоредбите на Споразумението за сътрудничество във военнотехническата
област между правителството на Република
България и правителството на Република
Турция подписано на 11.03.1993 г. в София
(в случай на несъответствие в областта на
защитата на класифицираната информация
меж д у разпоредби т е на Споразу мен ие т о
за сътрудничество във военнотехническата
област между правителството на Република
България и правителството на Република
Турция, подписано на 11.03.1993 г. в София,
и разпоредбите на това Споразумение се
прилага последното),
Като се споразумяха, че това Споразумение
няма да окаже влияние върху договореностите,
произтичащи от други международни споразумения, по които договарящите държави са
страни, и няма да се използва против интересите, сигурността и териториалната цялост
на други държави,
се договориха за следното:
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Член 1
Цел
Предмет на това Споразумение е установяването на процедурите и принципите за
сигурност при дейностите по сътрудничество,
осъществявани в областта на сигурността на
военната индустрия меж ду Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и/или организационните единици
на Страните.
Член 2
Предмет
Това Споразумение обхваща Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността, упълномощени в съответствие с
националното законодателство на Страните,
а така също и организационните единици,
дефинирани в чл. 3, ал. 10 на Споразумението.
Член 3
Определения
(1) „Двустранна дискусионна група“ означава група за обсъждане, която се състои
от представители, упълномощени съгласно
националното законодателство на Страните
за целите на ревизия и изменение на това Споразумение, уреждане на спорове, възникнали
във връзка с тълкуването и изпълнението на
това Споразумение, както и за определяне
на вредите и загубите, възникнали при нарушаване на мерките за сигурност в хода
на осъществяване на дейностите по сътрудничество в областта на военната индустрия
между Компетентния орган по сигурността/
Националния орган по сигурността и/или
организационните единици на Страните.
(2) „Класифицирана информация“ означава
всякакъв вид информация, документ, материал или запазени в електронен формат данни
в областта на военната индустрия, както и
всякакви електронни устройства, позволяващи
запазване на данни, на които е определено
ниво на класификация за сигурност и които в
съответствие с националното законодателство
на Страните изискват защита срещу нерегламентиран достъп или унищожаване.
(3) „Класифициран проект“ означава всякакъв вид дейности, свързани с класифицирания договор.
(4) „Компетентен орган по сигурността/
Национален орган по сигурността“ означава
юридически лица, упълномощени в областта
на сигурността на военната индустрия и отговорни за изпълнението на това Споразумение. Тези органи са посочени в чл. 4 на това
Споразумение.
(5) „Класифициран договор“ означава всяко
споразумение (включително преддоговорните
отношения), подписано, с оглед приложението на класифицираните проекти, свързани с
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военната индустрия, в хода на дейностите по
сътрудничество между Компетентния орган
по сигурността/Националния орган по сигурността и/или организационните единици
на Страните.
(6) „Удостоверение за сигурност“ означава
официалният документ, удостоверяващ, че
предвидените мерки за сигурност съответстват
на изискуемото ниво на класификация за сигурност, като се отчитат местоположението
на съответната сграда, условията на околната среда и възможните външни и вътрешни
заплахи, с оглед осигуряване на физическата
сигурност на класифицираната информация.
(7) „Посетител“ означава всяко физическо лице, което посещава организационна
единица, където е създадена класифицирана
информация или където се изпълнява класифициран проект.
(8) „Страна домакин“ означава страната,
която приема посетителя, по време на посещенията, осъществявани в хода на сътрудничеството между Компетентния орган по сигурността/Националния орган по сигурността и/
или организационните единици на Страните.
(9) Принципът „Необходимост да се знае“
означава необходимостта да се получи достъп
до класифицирана информация във връзка със
служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(10) „Организационна единица“ означава
правителствени юридически лица или частни
компании, независимо от вида собственост,
където се създава класифицирана информация
или се изпълнява класифициран проект или
класифициран договор.
(11) „Страна източник“ означава Компетентният орган по сигурността/Националният
орган по сигурността или организационната
единица, която притежава и/или е създател
на класифицираната информация или класифицирания проект и/или ги предоставя на
Страната получател.
(12) „Разрешение за достъп до класифицирана информация“ означава официален
документ, удостоверяващ, че физическо лице
може да има достъп до класифицирана информация или класифициран проект при спазване
на принципа „Необходимост да се знае“, или
даващ възможност за получаване на разрешение за влизане в класифицирана зона, където
се съхранява класифицираната информация
или се изпълнява класифицираният проект.
(13) „Страна получател“ означава Компетентният орган по сигурността/Националният
орган по сигурността или организационната
единица, която получава класифицираната
информация или класифицирания проект от
Страната източник.
(14) „Трета страна“ означава всяка държава
или всяка международна организация, която
не е Страна по това Споразумение, или кон-
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трагент, който не отговаря на националните
изисквания за достъп до класифицирана информация при спазване на принципа „Необходимост да се знае“.
Член 4
Компетентен орган по сигурността/Национален орган по сигурността
Компетентен орган по сигурността/Национален орган по сигурността, отговорен
за приложението на това Споразумение, е,
както следва:
За Република България:
– Държавна комисия по сигурността на информацията, Национален орган по сигурността.
За Република Турция:
– Министерство на националната отбрана на Република Турция, отдел „Техническо
обслужване“.
Член 5
Нива на класификация за сигурност на информацията
(1) В контекста на мерките за сигурност,
определени съгласно националното законодателство, Компетентният орган по сигурността/Националният орган по сигурността
и организационните единици на Страните се
задължават да осигурят надлежна защита на
класифицираната информация и класифицирания проект, обменени помежду им или създадени в хода на съвместното сътрудничество,
и да приемат еквивалентността на нивата на
класификация за сигурност такава, каквато е
показана в таблицата по-долу на български,
турски и английски език:
За Република
България

За Република Еквивалент на
Турция
английски език

„СТРОГО
СЕКРЕТНО“

„ÇOK G і ZL і“ „TOP SECRET“

„СЕКРЕТНО“

„G і ZL і“

„SECRET“

„ПОВЕРИТЕЛНО“

„ӦZEL“

„CONFIDENTIAL“

„ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ“

„Hі ZMETE
ӦZEL“

„RESTRICTED“

(2) Компетентният орган по сигурността/
Националният орган по сигурността и организационните единици на една от Страните
се задължават да маркират класифицираната
информация, която получават от Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и организационните единици на
другата Страна, с ниво на класификация за
сигурност, определено в националното законодателство и еквивалентно (включително на
английски език) на нивата на класификация
за сигурност, показани в таблицата по-горе.
(3) Компетентният орган по сигурността/
Националният орган по сигурността на Стра-
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ните се задължават да се информират взаимно
при промяна на нивата на класификация за
сигурност.
Член 6
Промени или премахване на нивото на класификация за сигурност
(1) Нивото на класификация за сигурност,
дадено на класифицираната информация или
класифицирания проект, може да бъде повишено, понижено или премахнато от Страната
източник, която ги е класифицирала. Такова
решение за промяна или премахване следва
да бъде съобщавано незабавно от Страната
източник на Страната получател, която следва
да приложи промяната или премахването.
(2) Нивото на класификация за сигурност,
дадено на информацията или проекта, създадени съвместно в процеса на сътрудничество
между Компетентния орган по сигурността/
Националния орган по сигурността и/или
организационните единици на Страните, трябва да бъде определено по взаимно съгласие
между Компетентния орган по сигурността/
Националния орган по сигурността и/или
организационните единици на Страните. В
слу чай на несъгласие относно нивото на
класификация за сигурност, дадено на такава
информация или проект, по-високото ниво,
предложено от един от Компетентните органи по сигурността/Националните органи по
сигурността и/или организационните единици
на Страните, трябва да бъде възприето.
(3) Нивото на класификация за сигурност,
дадено на информацията или проекта, създадени съвместно в процеса на сътрудничество,
трябва да бъде променено или премахнато
по взаимно съгласие между Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и/или организационните единици
на Страните.
Член 7
Пренос на класифицирана информация
(1) Класифицираната информация трябва да бъде пренасяна чрез дипломатически
канали на правителствено ниво. Въпреки
това, в неотложни случаи или при условие
че е посочено в класифицираните договори,
класифицираната информация до ниво на
класификация за сигурност „CEKPETHO“/
„GіZL і“/„SECRET“, включително, може да бъде
пренасяна чрез куриер от организационната
единица, притежаваща разрешение за достъп
до класифицирана информация, до съответното ниво на класификация за сигурност. Тези
служители трябва да бъдат упълномощени в
съответствие с националното законодателство
на Страните.
(2) Преносът на информация, маркирана с
ниво на класификация за сигурност „СТРОГО
CEKPETHO“/„ÇOK G і ZL і“/„TOP SECRET“, се
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осъществява в съответствие с процедурите и
принципите, дефинирани в инструкцията за
сигурност на проекта, подготвена за всеки
класифициран проект, и трябва да бъдат предприети определени мерки за предотвратяване
на достъп до такава информация.
(3) Преносът на информация, маркирана
с ниво на класификация за сигурност „СЕКРЕТНО“/„G і ZL і“/„SECRET“ или „ПОВЕРИТЕЛНО“/„ӦZEL“/„CONFIDENTIAL“, трябва да
бъде извършен от куриер и такава информация
трябва да бъде пренасяна в запечатан плик.
(4) Ако националното законодателство на
една от договарящите държави допуска това,
информация, маркирана с ниво на класификация за сигурност „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ“/„H і ZMЕТЕ Ӧ ZEL“/„RESTRICTED“,
може да бъде предавана по пощата/карго на
получателите в другата Страна.
(5) В случай на пренос на голяма пратка,
с ъд ърж а ща к ласифи ц и ра на и нформа ц и я,
Компетентният орган по сигурността/Националният орган по сигурността взаимно се
договарят и определят средствата за транспортирането, маршрута и другите мерки за
сигурност.
Член 8
Превод, размножаване и унищожаване на
класифицирана информация
(1) Информация, маркирана с ниво на класификация за сигурност „СТРОГО CEKPETHO“/
„ÇOK G і ZL і“/„TOP SECRET“ и „CEKPETHO“/
„G іZL і“/„SECRET“, трябва да бъде превеждана
и копирана само с предварително писмено
съгласие на Компетентния орган по сигурността/Националния орган по сигурността
на Страната източник.
(2) Превод на всяка класифицирана информация трябва да бъде извършван от лица,
които имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво.
Всички преводи трябва да включват подходяща маркировка и отбелязване, указващи, че
класифицираният документ е предоставен от
Страната източник. Така преведените документи трябва да бъдат обект на същия контрол и
защита, както и оригиналният текст.
(3) Когато се размножава класифицирана
информация, всички оригинални маркировки, поставени върху нея, трябва да бъдат
поставени също така и на всяко копие. Така
размножената информация трябва да бъде
обект на същия контрол и защита, както и
оригиналната информация. Броят на копията
трябва да бъде ограничен до необходимия
брой за официални цели.
(4) Класифицираната информация трябва да
бъде унищожавана или променяна по начин,
непозволяващ възстановяването є, изцяло
или отчасти. Когато обаче срокът на защи-
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та изтече или целта за използване отпадне,
информация, маркирана с ниво на класификация за сигурност „СТРОГО CEKPETHO“/
„ÇOK G і ZL і“/„TOP SECRET“, трябва да бъде
върната от Страната получател на Страната
източник, вместо да бъде унищожена, освен
ако Компетентният орган по сигурността/Националният орган по сигурността на Страните
по взаимно съгласие не са решили обратното.
Член 9
Използване на класифицираната информация
или класифицирания проект
(1) Класифицираната информация, обменяна и/или създавана в хода на взаимното
сътрудничество между Компетентния орган
по сигурността/Националния орган по сигурността и/или организационните единици на
Страните, трябва да бъде използвана само за
целта, за която е предоставена.
(2) „KNOW HOW“ и други права на интелектуалната собственост, засягащи класифицираната информация или класифицирания проект,
трябва да бъдат съответно защитавани. Други
подобни въпроси трябва да бъдат уточнени в
детайли в класифицираните договори или в
инструкциите за сигурност на проекта/Анекса
по сигурността, които се създават отделно за
всеки класифициран проект, в рамките на
това Споразумение.
(3) К ласифицираната информаци я или
класифицираният проект не трябва да бъдат
разкривани на Трета страна без предварителното писмено с ъгласие на Ком пе т ен т н и я
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността на Страната източник.
(4) Класифицираната информация или класифицираният проект могат да бъдат разкривани само на лица, които са надлежно упълномощени и които са получили разрешение
за достъп до класифицирана информация от
техните Компетентни органи по сигурността/
Национални органи по сигурността, посочени
в чл. 4 на това Споразумение, в съответствие
с принципа „Необходимост да се знае“.
Член 10
Защита на класифицираната информация
или класифицирания проект
(1) Компетентният орган по сигурността/
Националният орган по сигурността и организационните единици на Страните трябва
да предприемат всички необходими мерки
за защита на класифицираната информация
или класифицирания проект, създадени или
предоставени при взаимното сътрудничество,
и трябва да осигурят най-малко същото ниво
на защита за такава информация, каквото е
предвидено за тяхна собствена класифицирана
информация или класифициран проект със
същото ниво на класификация за сигурност.
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(2) Трябва да бъде осигурена защита на
информация или проект, маркирани с ниво
на к ласификаци я за сиг у рност „СТРОГО
CEKPETHO“/ÇOK G іZL і/„TOP SECRET“, чрез
предприемане на допълнителни мерки за сигурност, посочени в инструкциите за сигурност
на проекта/Анекса по сигурността, които ще
бъдат изготвяни за всеки проект поотделно.
(3) Когато класифицираната информация
или класифицираният проект, обменени или
създадени при сътрудничеството, е предоставена на частни компании или съхранявана в обекти на тези компании, се изисква
удостоверение за сигурност със съответно
ниво, издадено от Компетентния орган по
сигурността/Националния орган по сигурност
та на държавите на тези компании, и тази
информация трябва да бъде предоставяна в
съответствие с принципа „Необходимост да
се знае“.
(4) Задълженията на Компетентния орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и организационните единици
на Страните за защита на класифицираната
информация и класифицирания проект и за
предотвратяване разкриването им трябва да
продължат да се прилагат дори след прекратяване на това Споразумение.
Член 11
Инструкция за сигурност на проекта/Анекс
по сигурността на класифицирания договор
(1) Инструкцията за сигурност на проекта,
съдържаща мерките, които трябва да бъдат
предприети за осигуряване на сигурността
по проекта, следва да бъде подготвена като
анекс към класифицирания договор, подписан към всеки един проект, определен с ниво
на класификация за сигурност, по-високо от
„ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ“/„H і ZMETE
ӦZEL“/„RESTRICTED“, осъществен в обхвата на сътрудничество между Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и организационните единици на
Страните.
(2) Класифицираният договор трябва да
бъде сключен в съответствие с националното
законодателство, когато страна по договора
е държавен орган.
(3) Инструкцията за сигурност на проекта/
Анексът по сигурността трябва да съдържа
най-малко следните аспекти:
а. Организационни единици, включени в
проекта, и техните отговорности и задължения
в обхвата на проекта.
б. Определения за класификациите за сигурност, ако такива са приложими.
в. Мерки за сигурност, които трябва да
бъдат предприети за защита на класифицираната информация и класифицирания проект.
г. Процедури за предаване, използване и/
или доставка на класифицирана информация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

д. Задължения на изпълнителя да разкрива
класифицирана информация на лице, което
предварително е било проучено за достъп във
връзка с дейности съобразно договора, което
има „Необходимост да знае“ и което е наето
или ангажирано за изпълнението на договора.
Член 12
Нарушения на сигурността
(1) В случай на нарушение на сигурност
та Компетентният орган по сигурността/
Националният орган по сигурността, в чиято
държава е възникнало нарушението, трябва да
уведоми Компетентния орган по сигурност
та/Националния орган по сигурността на
другата Страна възможно най-бързо и трябва
да проведе съответното разследване. Другата
Страна трябва при необходимост да съдейства
при разследването.
(2) В случай на нарушение на правилата,
установени за осигуряване сигурността на
класифицираната информация или класифицирания проект, вследствие на умишлени или
небрежни действия на Компетентния орган
по сигурността/Националния орган по сигурността и/или организационните единици
на Страните, в която и да е от тях, трябва да
бъде създадена Двустранна дискусионна група
за установяване на щетите и загубите, настъпили вследствие на небрежността, отчитайки
принципите на реципрочност между Страните.
(3) Всяка загуба или щета, възникнала
вследствие на нарушаване на правилата за
сигурност, трябва да бъде определена от Двустранна дискусионна група, отчитайки националните законодателства на двете държави.
(4) Осигуряване на компенсация на такава
загуба и щета трябва да се осъществи въз
основа на решение на компетентните органи
на Страните.
Член 13
Посещения
(1) Посещенията на обекти на организационните единици в държавата на всяка
една Страна в обхвата на сътрудничество
между Компетентния орган по сигурността/
Националния орган по сигурността и/или организационните единици на Страните следва
да бъдат направени въз основа на получено
писмено позволение от Компетентния орган
по сигурността/Националния орган по сигурността на Страната домакин.
(2) Посещения, които не изискват достъп
до класифицирана информация или класифициран проект или до зони, където те се
съхраняват, създават или изпълняват, следва
да бъдат направени в съответствие с националното законодателство на Страната домакин.
(3) Посещения, които изискват достъп
до класифицирана информация или класифициран проект или до зони, където те се
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съхраняват, създават, изпълняват, следва да
бъдат направени само въз основа на получено писмено позволение от Компетентния
орган по сигурността/Националния орган
по сигурността на Страната домакин за лицата, които имат разрешение за достъп до
класифицирана информация до необходимото
ниво на класификация за сигурност.
(4) Посещения, които изискват достъп до
класифицирана информация или класифициран проект на граждани от Трета страна,
следват да бъдат направени само въз основа
на взаимно съгласие в писмена форма от
Компетентния орган по сигурността/Националния орган по сигурността на Страните.
(5) Исканията за посещения трябва да
бъдат писмено съобщавани на Компетентния
орган по сигурността/Националния орган
по сигурността на Страната домакин наймалко 21 дни преди предложената дата на
посещението.
(6) Формата на искането за посещение
трябва да бъде подготвяна за всяко посещение и да съдържа следната информация:
а. Име и фамилия на посетителите, дата
и място на раждане, националност, номер
на паспорт и длъжност.
б. Предложена дата и очаквана продължителност на посещението.
в. Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация и вида информация,
документ, материал или проект, до който
имат достъп, както и ниво на класификация
за сигурност, ако посетителите следва да
имат достъп до класифицирана информация
или класифициран проект.
г. Имена на обекти, помещения и места,
които ще бъдат посетени, и цел на посещението.
д. Имена, фамилии и официални длъжности на лицата, които ще посрещнат посетителите.
е. Дата на искането, подпис и официален
печат на Компетентния орган по сигурност
та/Националния орган по сигурността на
държавата, която изпраща посетителите.
(7) Компетентният орган по сигурност
та/Националният орган по сигурността на
Страните могат да се споразумеят за изготвянето на списъци на лица, упълномощени
да осъществяват многократни посещения.
Тези списъци са валидни за първоначален
период о т 12 месеца. Ведн ъж след кат о
тези списъци са одобрени от Компетентния
орган по сигурността/Националния орган
по сигурността на Страните, условията на
конкретните посещения се уговарят директно
със съответните органи на организационните
единици, които ще бъдат посетени от тези
лица, в съответствие с договорените условия. Компетентният орган по сигурността/
Националният орган по сигурността трябва
да бъде информиран след провеж дане на
посещенията.
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(8) В случай на смърт, болест или нараняване на посетителите по време на посещенията на обектите на организационните
единици в държавата на всяка една от Страните организационната единица, посрещаща
посетителите, трябва незабавно да информира
за случая организационната единица, която
е изпратила посетителите.
Член 14
Общи разпоредби
(1) Компетентният орган по сигурност
та/Националният орган по сигурността на
Страните трябва да се консултират взаимно
за прилагане на процедури, приготовления
и мерки, засягащи сигурността на класифицираната информация или класифицирания
проект, обменяни и/или създавани при взаимното сътрудничество в рамките на програмите за многонационално сътрудничество
в областта на военната индустрия, на които
всяка държава е/ще бъде страна.
(2) Удостоверение за сигурност и разрешение за достъп до класифицирана информация,
издадени на лица и организационни единици
в държавите на договарящите Страни от
Компетентния орган по сигурността/Националния орган по сигурността на всяка Страна
в съответствие с националното законодателство, трябва да се признават от Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността на другата Страна.
(3) Организационните единици на Страните и техните представители не могат да
у частват в подготовката и изпълнението
на класифицирани договори или инструкции за сигурност на проекта, защитаващи
класифицираната информация, без да имат
удостоверение за сигурност и разрешение
за достъп до класифицирана информация
до съответното ниво, издадено им от Компетентния орган по сигурността/Националния орган по сигурността в съответствие с
националното законодателство.
Член 15
Финансови въпроси
(1) Разноските на Компетентния орган по
сигурността/Националния орган по сигурност
та или организационните единици на която и
да е от Страните, възникващи от изпълнението
на мерките за осигуряване сигурността на
класифицираната информация или класифицирания проект, няма да бъдат възстановени
от Компетентни я орган по сиг у рност та/
Националния орган по сигурността или от
организационните единици на другата Страна.
(2) Храна, настаняване, транспортни разходи, командировъчни и други финансови задължения на посетителя, свързани с посещенията,
които ще бъдат направени с цел изпълнение на
проектите, осъществени между Компетентния

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

орган по сигурността/Националния орган по
сигурността и/или организационните единици
в договарящите държави на Страните, следва да бъдат поети от Страната, изпращаща
посетителите.
(3) Посетителите трябва да бъдат субект
на действащите разпоредби на Страната домакин по отношение на стоките и услугите,
закупени по време на престоя им.
Член 16
Изменения
(1) Изменения на Споразумението могат да
бъдат предлагани от всяка Страна с писмено
уведомление.
(2) При необходимост от провеждане на
преговори относно изменения чрез изпращане
на писмено уведомление до Компетентния
орган по сигурността/Националния орган
по сигурността на другата Страна ще бъде
създадена Двустранна диск усионна гру па
на база упълномощаване от националното
законодателство на Страните най-много 30
дни след получаването на писменото искане.
(3) Измененията влизат в сила в съответствие с чл. 19.
(4) Въпросите, произтичащи от измененията, по които не може да бъде постигнато
взаимно съгласие, трябва да бъдат решени
според разпоредбата на чл. 17.
Член 17
Уреждане на спорове
(1) Спорове между Страните, възникващи при тълкуване или изпълнение на това
Споразумение, ще бъдат решавани само чрез
преговори в създадената Двустранна дискусионна група, посочена в чл. 16, ал. 2. Споровете не трябва да бъдат отнасяни за решаване
към който и да е национален, международен
трибунал или до Трета страна.
(2) В случай че Двустранната дискусионна
група, създадена за изменение на това Споразумение или решаването на спорове, не може
да бъде формирана в 30-дневен срок след
писменото искане от Компетентния орган по
сигурността/Националния орган по сигурност
та на една от Страните или в Двустранната
диск усионна гру па, която е създадена за
целта, не може да бъде постигнато съгласие
в 60-дневен срок, въпросът трябва да бъде
уреден на ниво Националния орган по сигурността (Държавната комисия по сигурността
на информацията) на Република България и
Заместник-помощник при Министерството на
националната отбрана на Република Турция.
(3) В случай на алинея 2 на този член преговорите трябва да започнат в 30-дневен срок
след като въпросът бъде предаден на Националния орган по сигурността (Държавната
комисия по сигурността на информацията)
на Република България и Заместник-помощ-
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ник при Министерството на националната
отбрана на Република Турция и ако в срок от
45 дни не бъде постигнат никакъв резултат,
всяка от Страните може да прекрати това
Споразумение в съответствие с разпоредбите
на алинея 2 на член 18.
(4) Компетентният орган по сигурността/
Националният орган по сигурността и организационните единици на Страните трябва
да продължат да изпълняват всичките си
задължения освен тези, свързани със споровете по това Споразумение, през целия ход
на измененията или уреждането на спорове.
Член 18
Срок на валидност и прекратяване
(1) Срокът на валидност на това Споразумение е 1 година. В случай че нито една от
Страните не изпрати писмено уведомление
за прекратяване по дипломатически път найкъсно в 30-дневен срок преди датата на изтичане на Споразумението, срокът на валидност
следва да се счита за автоматично продължен за срок от една година. Въпреки това,
Страните по всяко време могат да прекратят
Споразумението с уведомление, изпратено по
дипломатически път в срока на валидност на
Споразумението. Подобно прекратяване следва
да влезе в сила 90 дни след като писменото
уведомление е получено от Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността на другата Страна.
(2) В случай че не може да се постигне
Споразумение вследствие на проведените
преговори в Двустранната дискусионна група,
създадена с цел изменение на Споразумението
и уреждане на спорове, всяка една от Страните може да прекрати това Споразумение
чрез изпращане на писменото уведомление до
другата Страна по дипломатически път. Прекратяването следва да влезе в сила 90 дни след
като известието е получено от Компетентния
орган по сигурността/Националния орган по
сигурността на другата Страна.
Член 19
Влизане в сила
Това Споразумение влиза в сила от датата
на получаване на последното писмено уведомление, с което Страните се уведомяват взаимно
по дипломатически път за изпълнението на
вътрешноправните си процедури, необходими
за влизането в сила на това Споразумение.
Член 20
Текст и подпис
(1) Споразумението е прието и подписано
на 20 март 2012 г. в Анкара в два оригинални
екземпляра, всеки от които на български,
турски и английски език, като всеки от трите
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текста има еднаква сила. В случай на различия при тълкуването меродавен е текстът на
английски език.
(2) В присъствието на лицата, които са
надлеж но у пълномощени от съответното
Правителство, се подписа това Споразумение.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията

694

За правителството на
Република Турция:
генерал-майор
Нихат Кьокмен,
първи заместниксекретар при
Министерството на
националната отбрана,
директор на
„Национално въоръжение“

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и правителството на Република Турция относно взаимно създаване на културни центрове
(Утвърден с Решение № 938 от 15 ноември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
26 ноември 2012 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Турция (тук
наричани „Страните“),
В съответствие с целите на Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Република Турция
за сътрудничество в областта на културата,
образованието и науката, подписана в София на
4 декември 1997 г. (тук наричана „Спогодбата“),
Вдъхновени от желанието да насърчават
посредством приятелски обмен и сътрудничество взаимното разбиране на интелектуалните,
художествените и образователните дейности,
както и историята и начина си на живот,
За целите на сключване на спогодба за
взаимно създаване на културни центрове на
територията на всяка от Страните,
се споразумяха за следния Меморандум за
разбирателство:
Член 1
Въз основа на принципа на реципрочност
Страните се съгласяват да създадат на територията на всяка от тях културен център,
посветен на целите, изложени в Спогодбата.
Член 2
Страните се съгласяват да сключат спогодба
за взаимно създаване на културни центрове.
Член 3
Правителството на Република България планира да създаде културен център в Истанбул, а
правителството на Република Турция планира
да създаде културен център в София.
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Освен това въз основа на принципа на
реципрочност и взаимното съгласие Страните се споразумяха да се изградят филиали
на културните центрове в други градове на
територията на всяка от тях.
Член 4
Културните центрове ще организират културни и образователни дейности, достъпни за
обществеността.
Член 5
Страните ще създадат и управляват културните си центрове в съответствие с предвидената в член 2 двустранна спогодба и
националното законодателство на държавата,
на чиято територия се намират.
Член 6
Всяка от Ст раните ще улесн ява – въз
основа на принципа на реципрочност, създаването и функционирането на културните
центрове на другата Страна в съответната
си територия.
Облекченията и всички финансови разпоредби, които ще се предоставят на културните
центрове, ще бъдат подробно доразвити в
спогодбата, посочена в член 2 от този Меморандум за разбирателство.
Член 7
Страните се уведомяват помежду си в
писмена форма по дип ломат и ческ и п ът,
когат о б ъдат п ри к л ючен и необход и м и т е
законодателни процеду ри за влизането в
сила на този Меморандум за разбирателство. Меморандумът за разбирателство ще
влезе в сила с връчването на последното
уведомление.
Член 8
Този Меморандум за разбирателство ще
остане в сила за срок една година от датата
на влизането му в сила и срокът му на действие ще бъде автоматично подновен за още
една година и ще подлежи на подновяване
всяка година, освен ако някоя от Страните
уведоми другата Страна в писмена форма
за намерението си да прекрати този Меморандум за разбирателство поне шест месеца
преди датата на изтичане на срока му.
Подписан в гр. Анкара на 20 март 2012 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, турски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия при тълкуването меродавен е
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Вежди Рашидов,
министър на
културата
863

За правителството на
Република Турция:
Ертугрул Гюнай,
министър на
културата и туризма
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 22 януари 2013 г.

за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност
за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на
информация за дейностите по отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация
от лицата, които пускат на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри
по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО);
5. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.
Чл. 2. Целта на тази наредба е:
1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез
определяне на реда за водене на отчетност и
за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата
по чл. 44 ЗУО;
2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира
чрез:
1. документите относно отчета, определени
с тази наредба;
2. документите, изискващи се съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО от лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени
отпадъци;
б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;
в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;
г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;
д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.
Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с
образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците,
образувани от домакинства, търговските и
административните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
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3. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на битови и/
или строителни отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на масово
разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и
лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13,
ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление
на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци.
Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност
и предоставяне на информация за дейностите
по отпадъци са:
1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
3. идентификационен документ по чл. 29,
ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.
(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на отчетност
и предоставяне на информация са регистрационни форми.
Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУО
се прилагат при предаване на отпадъци от
черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат
битов характер, от лицата, при чиято дейност
се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези отпадъци се отчита чрез
вписване в отчетните книги.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ
Раздел I
Ред и образци за водене на отчетните книги
Чл. 7. Отчетните книги се водят от:
1. лицата, чиято дейност е свързана с
образуване на производствени и/или опасни
отпадъци по образец съгласно приложение № 1;
2. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране на отпадъци, с
изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 2;
3. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване (оползотворяване
с код R13 по смисъла на приложение № 2
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби
(ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15
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по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11
от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение
на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 2;
4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно
приложение № 3;
5. лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, с изключение на дейностите по т. 3
и 4, по образец съгласно приложение № 4;
6. търговците и брокерите на отпадъци по
образец съгласно приложение № 5;
7. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране и
съхраняване на ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 6;
8. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ, с
изключение на дейностите по т. 7, по образец
съгласно приложение № 4;
Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1
се водят за всяка площадка по кодове, като
за всеки код на отпадък се води отделна отчетна книга.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 4, 5 и 8
се водят за всяко съоръжение/инсталация/
площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 3, 6 и 7
се водят за цялостната дейност.
(4) В случай на образуване на отпадъци от
третиране на отпадъци, както и от дейността
на съоръжение/инсталация за третиране на
отпадъци се попълва само отчетна книга по
чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна книга
по чл. 7, т. 8.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с
третиране на излезли от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС), едновременно
с отчетната книга по чл. 7, т. 5 попълват и
списък на издадените удостоверения по образец съгласно приложение № 7.
(6) В една отчетна книга по ал. 1 може да
се водят два или повече отпадъка, като за
всеки код на отпадък трябва да има отделно
обособена част/раздел на общата книга.
(7) В случай че едновременно се извършват
дейностите по чл. 7, т. 2, 3 и 5 се попълва само
отчетна книга по чл. 7, т. 5 за тези отпадъци.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 7 са длъжни да
поискат заверяване на отчетната книга преди
започване на дейността, при завеждането на
нова отчетната книга в случай на добавяне
на нова дейност или нови кодове отпадъци
в разрешението/регистрационния документ/
комплексното разрешително или в заявленията за търговци и/или брокери, както и в
случай, че водените са на приключване или
са повредени или унищожени.
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(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 8 се
заверяват от:
1. компетентния орган, издал разрешението
или регистрационния документ;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия
се извършва дейността – за лица, притежаващи комплексно разрешително;
3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището – за търговци и брокери
на отпадъци;
4. директора на РИОСВ – София – за чуждестранни лица.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се
намира площадката.
(4) Заверката се извършва от компетентния
орган по чл. 2 и съдържа най малко подпис
на директора на съответната РИОСВ или
оправомощено от него длъжностно лице, дата
на заверката и печат.
(5) Липсата на заверка при воденето на
отчетните книги се счита за водене на невярна отчетност.
(6) При водене на отчетната книга в информационната система заверката се извършва
по електронен път.
Чл. 10. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1
се попълват еднократно за всеки календарен
месец до 5 дни след изтичането му.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 8 се
попълват, като всяка дейност се отразява по
дати.
(3) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ,
попълват отчетните книги по чл. 7, т. 7 и 8
непосредствено след извършване на сделката
и приемане или предаване на ОЧЦМ за последващо третиране.
(4) В случай, че през календарен месец/
ден не са извършвани дейности с отпадъци,
респективно с конкретен отпадък, това също
се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред „не е извършвана
дейност с отпадъци за месец/дата ...“ и се
посочва месецът/датата.
Чл. 11. (1) Отчетните книги по чл. 7 се
водят на хартиен носител или по електронен
път в информационната система, поддържана
от Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от
Закона за електронния документ и електронния
подпис (ЗЕДЕП).
(2) Отчетните книги по чл. 7 се водят по
електронен път от лице, което се идентифицира
с електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ
на изрично заявление и електронен образ на
пълномощно от задълженото лице, подадено
до изпълнителния директор на ИАОС за воденето на отчетните книги.
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(3) Отчетните книги по чл. 7 не могат да
се водят едновременно на хартиен носител и
по електронен път.
(4) Отчетните книги по чл. 7, които се водят
на хартиен носител, задължително съдържат
трите имена, подпис и длъжност на лице с
представителна власт съгласно търговския
регистър, както и печат на дружеството.
Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя идентификационен документ по образец съгласно
приложение № 8.
(2) Идентификационен документ по ал. 1 се
попълва на хартиен носител от товародателя,
превозвача и товарополучателя в случаите,
когато:
1. се променя притежателят на отпадъка
и се извършва транспортиране между две
площадки;
2. две от лицата – товародател, превозвач
или товарополучател, съвпадат;
3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по републиканската
пътна мрежа между две площадки.
(3) Идентификационен документ се попълва
за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(4) Идентификационни ят док у мент задължително съдържа трите имена, подпис
и длъжност на лице с представителна власт
съгласно търговския регистър, както и печат
на дружеството.
(5) И ден т ифика ц ион н и я т док у мен т се
попълва за всеки отпадък в шест еднакви
екземпляра.
(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от товародателя, превозвача
и товарополучателя.
(7) В 15-дневен срок след получаване на
товара товарополучателят изпраща екземпляр
№ 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира
товародателят, екземпляр № 5 – на РИОСВ,
на чиято територия се намира товарополучателят, и екземпляр № 6 – на товародателя.
Раздел II
Ред и образци за изготвяне и предоставяне
на годишните отчети по отпадъци
Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана
с образуване на производствени или опасни
отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.
Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана
със събиране и транспортиране, предоставят
годишен отчет за:
1. производствени и/или опасни отпадъци,
с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 10;
2. битови и/или строителни отпадъци по
образец съгласно приложение № 11.
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Чл. 15. (1) Лицата, чиято дейност е свързана
със събиране и съхраняване (оползотворяване
с код R13 по смисъла на приложение № 2 към
§1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР)
на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по
смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от
ДР на ЗУО) за производствени и/или опасни
отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 12.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване (оползотворяване с
код R13 по смисъла на приложение № 2 към
§ 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР)
на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР
на ЗУО) на следните масово разпространени
отпадъци, предоставят годишен отчет за:
1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно приложение № 13;
2. излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец
съгласно приложение № 14;
3. излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) по образец съгласно приложение № 15;
4. отработени масла по образец съгласно
приложение № 16.
(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен
отчет по ал. 1.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране и
съхраняване на ОЧЦМ, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 17.
Чл. 16. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/
или обезвреждане, включително подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане (с
изключение на депониране) на производствени
и/или опасни отпадъци, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 18.
(2) В случай на образуване на отпадъци
от дейността на съоръжение/инсталация/
площадка за третиране на отпадъци се предоставя само годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или
обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет за:
1. стъклени опаковки по образец съгласно
приложение № 19а;
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;
3. метални опаковки по образец съгласно
приложение № 19в;
4. пластмасови опаковки по образец съг
ласно приложение № 19г;
5. дървени опаковки по образец съгласно
приложение № 19д;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

6. композитни опаковки или опаковки
от други опаковъчни материали по образец
съгласно приложение № 19е.
(4) Лицата, чи ято дейност е свързана
с подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 20.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с
образуване на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 21.
(6) Лицата, чи ято дейност е свързана
с оползотворяване и/или обезвреждане (с
изключение на депониране) на утайки от
пречиствателни станции на отпадъчни води,
предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(8) Лицата по ал. 4 и 5 не попълват годишен
отчет по чл. 13.
(9) Лицата, чи ято дейност е свързана
с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/
или обезвреждане, включително подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане (с
изключение на депониране) на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана
с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или
обезвреждане, включително подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане на масово
разпространени отпадъци (с изключение на
депониране), предоставят годишен отчет за:
1. НУБА в зависимост от химичния състав
по приложения IV, V или VI от Регламент
(ЕС) № 493/2012 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, на
подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите
на рецик лиране на отпадъчни батерии и
акумулатори (ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 493/2012 г.“;
2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;
3. ИУМПС по образец съгласно приложение № 23;
4. отработени масла по образец съгласно
приложение № 24;
5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по
образец съгласно приложение № 25.
(2) Лицата по ал. 1 не попълват годишен
отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване
на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци
не попълват годишен отчет по чл. 13.
(3) Лицата, предоставящи годишен отчет
по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет
по образец съгласно приложение № 26 за
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произхода и лицата, от името и за сметка на
които са рециклирани НУБА за изпълнение
на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани НУБА.
(4) Приложенията по ал. 1, т. 1 се попълват
при спазване изискванията на Регламент (ЕС)
№ 493/2012 г.
(5) В случай на образуване на отпадъци от
дейност по оползотворяване, в т.ч. рециклиране
и/или обезвреждане, включително подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане (с
изключение на депониране) на отпадъци от
ИУМПС и ИУЕЕО, в годишните отчети по
ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички образувани
кодове отпадъци в резултат от дейността.
(6) В случай че едновременно се извършват
дейностите по чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, за:
1. ИУЕЕО се предоставя само годишен
отчет по чл. 17, ал. 1, т. 2;
2. ИУМПС се предоставя само годишен
отчет по чл. 17, ал. 1, т. 3;
3. ОМ се предоставя само годишен отчет
по чл. 17, ал. 1, т. 4.
Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване
или обезвреждане на отпадъци с произход от
бита, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 27.
(2) В случай че едновременно се извършват дейностите по чл. 16, чл. 17 и по ал. 1,
се попълва само съответният годишен отчет
по чл. 15, 16 и 17.
Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане на строителни отпадъци, както
и за произведените рециклирани строителни
материали, предоставят годишен отчет по
образец съгласно приложение № 28.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от оползотворени
строителни отпадъци, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 29.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване на строителни отпадъци в
обратни насипи, предоставят годишен отчет
по образец съгласно приложение № 30.
Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с
депониране на отпадъци, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 31.
(2) Регионалните сдружения за управление
на отпадъците предоставят годишен отчет по
образец съгласно приложение № 32.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с
компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 33.
(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен
отчет по чл. 18.
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Чл. 21. Лицата, извършващи дейности
като търговец по § 1, т. 45 от ДР на ЗУО и/
или брокер по § 1, т. 5 от ДР на ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 34.
Чл. 22. (1) Лицата, извършващи дейности
по Регламент 1013/2006 относно превози на
отпадъци в качеството си на нотификатори,
получатели на отпадъци или съоръжения за
оползотворяване, предоставят годишен отчет
по образец съгласно приложение № 35.
(2) Лицата, извършващи дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в качеството си на лица,
които уреждат превози/износ на отпадъци от
България, когато не се изисква нотификация,
предоставят годишна справка-декларация по
образец съгласно приложение № 36.
Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 – 22
за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата
на хартиен носител или по електронен път
в информационната система, поддържана
от ИАОС, при наличие на квалифициран
електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 ЗЕДЕП.
(2) Годишни отчети се предоставят по електронен път от лице, което се идентифицира
с електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен
образ на изрично заявление и електронен
образ на пълномощно от задълженото лице,
подадено до изпълнителни я директор на
ИАОС за предоставяне на годишните отчети.
(3) Годишните отчети не могат да се предоставят едновременно на хартиен носител
и по електронен път.
(4) Годишните отчети, които се предоставят
на хартиен носител, задължително съдържат
трите имена, подпис и длъжност на лице с
представителна власт съгласно търговския
регистър, както и печат на дружеството.
(5) Годишните отчети, които се предоставят
на хартиен носител, се изготвят в 2 еднообразни екземпляра, като един от екземплярите
от годишните отчети се изпраща в ИАОС,
а вторият остава на съхранение в лицата,
отговорни за изготвянето им.
(6) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети
по ал. 1 се предоставя коригиран годишен
отчет в срок до 31 март на годината, следваща
отчетната година.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 лицата
не могат да извършват промяна на предоставените данни.
(8) Годишните отчети се изготвят и в
случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани
дейности с отпадъци.
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(9) За удостоверяване на обстоятелствата
по ал. 8 се изготвя уведомително писмо, в
което се посочват конкретните площадки,
кодове на отпадъци и дейности, които не са
образувани и/или с/на които не е извършвана
конкретна дейност.
(10) Лицата, отговорни за водене на отчетността и информацията, изискваща се с тази
наредба, са длъжни да осигурят образците
за своя сметка, като могат да се използват
и ксерокопия от образците.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ
РЕГИСТРИ
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС или оправомощено от него длъжностно
лице води публични регистри на:
1. лицата, които пускат на пазара:
а) батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и моторни превозни средства;
б) електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО);
в) масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на
Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352
от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.);
г) гуми;
д) полимерни торбички;
2. разрешенията по чл. 67 ЗУО, в т.ч. на
тези от тях с прекратено действие, и регистрационните документи по чл. 78 ЗУО, в т.ч.
на тези от тях с прекратено действие;
3. площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО,
ИУМПС и НУБА;
4. лицата, извършващи дейности като
търговец и/или като брокер на отпадъци.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС или
оправомощено от него длъжностно лице води
публични регистри по чл. 145, т. 6 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) на:
1. депа за съхранение на отпадъци;
2. инсталации за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.
(3) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
води регистрите по чл. 95, ал. 3 ЗУО.
Чл. 25. (1) За вписването в регистрите
по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4 лицата предоставят
регистрационни образци в информационната
система, поддържана от ИАОС, както следва за:
1. батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 37;
2. електрическо и електронно оборудване
по образец съгласно приложение № 38;
3. масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на
Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти по образец съгласно
приложение № 39;
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4. гуми по образец съгласно приложение
№ 40;
5. полимерни торбички по образец съгласно
приложение № 41;
6. търговец и/или брокер на отпадъци по
образец съгласно приложение № 42.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6
към заявлението се предоставя и документ за
платена такса по реда на Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с
ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
Чл. 26. (1) За вписване в регистрите по
чл. 24, ал. 1, т. 1 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си
попълват и предоставят по електронен път на
интернет страницата на ИАОС съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5.
(2) При промяна на някои от данните,
представени с информацията по чл. 25, ал. 1,
т. 1 – 5, лицата са длъжни в едномесечен срок
от настъпване на промяната да уведомят
изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(3) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1
престанат да извършват съответна дейност,
са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят
за това изпълнителния директор на ИАОС,
предоставяйки актуализиран регистрационен
образец.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен
образец по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 изпълнителният директор на ИАОС предоставя
по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(5) В 7-дневен срок от пол у чаване на
регистрационния образец по чл. 25, ал. 1,
т. 3 изп ъ лни телни я т ди рек тор на И АОС
предоставя по подходящ начин на заявителя
регистрационен номер.
(6) В 10-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 2 и 3 изпълнителният
директор на ИАОС отразява промените.
(7) Всяка промяна в данните вписани в
регистрите, подлежи на отбелязване, в т.ч.
отписването, като се извършва по начин,
който не засяга целостта на информацията
за вписаните вече данни.
(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се
вписва основанието и датата на извършеното
действие.
Чл. 27. (1) За вписване в регистъра по
чл. 24, ал. 1, т. 4 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си
попълват и предоставят по електронен път на
интернет страницата на ИАОС регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 6 и документ
съгласно чл. 25, ал. 2.
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(2) Алинея 1 не се прилага за лицата,
притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(3) При нередности в предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1,
т. 4 изпълнителният директор на ИАОС в
15-дневен срок уведомява писмено лицето за
това и определя срок за отстраняването им.
(4) В 15-дневен срок от предоставяне на
заявлението за вписване в регистъра по чл. 24,
ал. 1, т. 4 или от отстраняване на нереднос
тите по ал. 3 изпълнителният директор на
ИАОС вписва лицето в регистъра.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС
отказва вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1,
т. 4 съгласно условията на чл. 106 ЗУО.
(6) При промяна на някои от данните,
предоставени с информацията по чл. 25, ал. 1,
т. 6, лицата са длъжни в 7-дневен срок от
настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец и
документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път.
(7) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 4
престанат да извършват съответна дейност,
са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят
за това изпълнителния директор на ИАОС,
предоставяйки актуализиран регистрационен
образец по електронен път.
(8) Изпълнителният директор на ИАОС
прекратява регистрацията на вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 търговец или
брокер съгласно условията на чл. 107 ЗУО.
(9) В 15-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 6 и 7 изпълнителният
директор на ИАОС отразява промените.
Чл. 28. (1) Директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС издадените и влезли в сила, в т.ч. и с прекратено
действие, през предходния месец разрешения
по чл. 67 ЗУО и регистрационни документи
по чл. 78 ЗУО и списък на документите по
образец съгласно приложение № 43.
(2) Директорът на РИОСВ предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информация за въведените в експлоатация депа и
инсталации и такива с прекратена дейност
през предходния месец по образец съгласно:
1. приложение № 44 – за депа;
2. приложение № 45 – за инсталации за
оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, различни от депа.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща
по електронен път в срок до 5-о число на
текущия месец.
(4) В случай че през един календарен месец няма издадени и влезли в сила, в т.ч. и с
прекратено действие през предходния месец,
разрешения по чл. 67 ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 ЗУО, както и няма
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въведени в експлоатация депа и инсталации
и такива с прекратена дейност, се изпраща
уведомително писмо съгласно сроковете на
ал. 3.
(5) В 20-дневен срок от получаване на
приложенията по ал. 1 и 2 изпълнителният
директор на ИАОС актуализира публичните
регистри по чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
Ч л . 29. (1) Пу б л и ч н и т е р ег ис т ри по
чл. 24 – 28 се поддържат в електронен вид.
(2) На обществен достъп се предоставят
данните от чл. 45, ал. 2 – 6 ЗУО, публикувани
на интернет страницата на ИАОС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Ч л. 30. Информац ионната система се
изгражда с цел:
1. рег ист ри ране на за д ъ л жени те лица
съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО и
тази наредба;
2. водене на отчетност съгласно разпоредбите на тази наредба;
3. предоставяне на информация съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
б) наредбите по чл. 43, ал. 3 – 6 ЗУО;
в) тази наредба.
Чл. 31. Регистрирането в публичните регистри, воденето на отчетност и предоставянето
на информация в информационната система,
поддържана от ИАОС при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на
чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП, се извършва съгласно
реда, сроковете и образците, определени с
тази наредба и наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 32. (1) Лицата, задължени да се регистрират в публичните регистри по чл. 24,
ал. 1, т. 1 и 4, попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път на
интернет страницата на ИАОС.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с
образуване, събиране, транспортиране и/
или третиране на отпадъци, както и лицата,
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по
чл. 35 ЗУО и са задължени да водят отчетност
и предоставят информация, се регистрират в
информационната система чрез предоставяне
по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС.
(3) За приемане или отказ на регистрационния образец и/или регистрационната форма
за регистрация информационната система
визуализира съобщение, което се изпраща
и по електронна поща на адреса, посочен в
регистрационния образец или регистрационната форма. При отказ в съобщението се
посочват и причините за това. В случай на
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отказ за извършване на електронна услуга
заявителят може да подаде нов регистрационен образец и/или регистрационна форма.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС
извършва регистрацията в 15-дневен срок
от получаване на заявка за регистрация от
търговци и/или брокери на отпадъци.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС
извършва регистрацията в 10-дневен срок от
получаване на заявка за регистрацията от
задължените лица, с изключение на лицата
по ал. 4.
(6) В случай на необходимост от корекция
на заявените в регистрационния образец или
регистрационната форма данни на лицето се
изпраща съобщение по електронна поща на
адреса, посочен в регистрационния образец
или регистрационната форма.
(7) В 10-дневен срок от получаване на съобщението лицето е длъжно да коригира информацията, за да приключи регистрацията. При
неспазване на срока процесът на регистрация се
прекратява и заявката се счита за неподадена.
(8) След потвърждаване на регистрацията
лицето получава потребителско име и парола
по електронна поща на адреса, посочен в
регистрационния образец или регистрационната форма.
(9) При успешно регистриране на лицата
по ал. 1 информационната система генерира
уникален регистрационен номер.
(10) При промяна на данните, вписани
в регистрационния образец на търговци и/
или брокери на отпадъци, лицето е длъжно в
7-дневен срок да отрази настъпилите промени
чрез редактиране на данните в информационната система.
(11) При промяна на данните, вписани
в регистрационния образец или регистрационната форма, с изключение на лицата
по ал. 10, лицето е длъжно в едномесечен
срок да отрази настъпилите промени чрез
редактиране на данните в информационната
система.
(12) Регистрацията в информационната
система се прекратява при следните случаи:
1. по искане на регистрираните лица или
при прекратяване на дейността, за която се
изисква регистрация в регистрите по чл. 24,
ал. 1, т. 1 и 4;
2. по искане на регистрираните лица, водещи отчетност и предоставящи информация
за дейностите по отпадъците, в едномесечен
срок от прекратяване на дейността им.
Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа
на извършването на следните действия:
1. регистрация;
2. промени в регистрацията;
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3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните
книги;
5. генериране на отчети;
6. промяна статуса на отчетите – в процес
на попълване; подаден за одобрение; върнат
за корекция; одобрен.
Чл. 34. (1) При попълване и предоставяне на отчетите се извършва автоматична
верификация на предоставените данни от
информационната система.
(2) В случаите, когато отчетът не отговаря на верификационните правила, не може
да бъде предоставен до отст ран яване на
грешките.
(3) След преминаване на отчета през верификация на лицето се визуализира съобщение,
което се изпраща и по електронна поща на
адреса, посочен в регистрационния образец
или регистрационната форма, за потвър
ждение за успешно предоставяне на отчета.
(4) След успешно предоставяне на отчета
лицата не могат да извършват промяна на
предоставените данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водене на отчетност“ е попълване на
отчетни книги, идентификационни документи
и отчети, определени с тази наредба.
2. „Информационна система“ е съвкупност
от системен и приложен софтуер, хардуер,
мрежи и комуникации, използвани за регис
триране, събиране, обработка, натрупване,
съхранение, търсене и използване на информацията от документите по чл. 3, осигуряващи
изпълнение на изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
3. „Товародател“ е едноличен търговец или
юридическото лице, предаващо отпадъци за
транспортиране.
4. „Превозвач“ е едноличен търговец или
юридическото лице, извършващо транспортиране на отпадъци между площадките на
товародателя и товарополучателя.
5. „Товарополучател“ е едноличен търговец
или юридическото лице, приело отпадъци
за третиране.
6. „Отчети“ са годишните отчети съгласно
чл. 44, ал. 6 ЗУО и информация за продук
тите, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци съгласно
наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
7. „Отчетна книга“ е документ за водене на
отчетност, в който се записва в хронологичен
ред информация за количеството, естеството
и произхода на отпадъците, както и други
данни, определени с тази наредба.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 48, ал. 1 ЗУО.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата
дава изпълнителният директор на ИАОС.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 9 от
2004 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,
регистрационни документи и на закритите
обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 г.) от
деня на обнародването є.
§ 5. Формите за регистриране по чл. 25
се предоставят в ИАОС на хартиен и електронен носител до изграждането на информационната система за представянето им по
електронен път.
§ 6. Док у ментите за водене на отчетност
и предоставяне на информаци я по тази наредба се вод ят и предоставят в И АОС единствено на хартиен носител до изгра ж дането
на информационната система, отговаряща
на изиск вани ята на ЗЕДЕП.
§ 7. До изгра ж дане на информационната
система отчетните к ниги се прошну роват,
заверяват, като страниците им се номерират,
и се съхран яват на площадката, на която
се извършват дейности по отпадъци.
§ 8. Годишните отчети за отчетната 2012 г.
се предоставят в И АОС съгласно сроковете
и образците на отменената Наредба № 9
от 2004 г. за реда и образците, по които се
предоставя информаци я за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,
регист рационни док у менти и на закритите
обекти и дейности.
§ 9. В срок до 6 месеца от влизане в сила
на наредбата могат да се вод ят заверените
отчетни к ниги във формати съгласно отменената Наредба № 9 от 2004 г. за реда и
образците, по които се предоставя информаци я за дейностите по отпадъците, както
и реда за водене на публични я регист ър на
издадените разрешения, регистрационни док у менти и на закритите обекти и дейности.
§ 10. (1) Член 17, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4
влизат в сила от 1 януари 2014 г. Първи ят
годишен отчет по чл. 17, ал. 1, т. 1 се предоставя през 2015 г. за отчетната 2014 г.
(2) За отчетните 2012 г. и 2013 г. отчет ът по чл. 17, ал. 1, т. 1 се предоставя по
образец съгласно приложение № 46.
Министър:
Нона Караджова
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към чл. 7, т. 1

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Приложение № 2
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Приложение № 6
към чл. 7, т. 7
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Приложение № 7
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Приложение № 8
към чл. 12, ал. 1
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 17
от 22 януари 2013 г.

за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за установяване и удостоверяване на
изискванията за професионална компетентност,
финансова стабилност и добра репутация на
превозвачите за извършване на превози на
товари по вътрешните водни пътища.
Чл. 2. Тази наредба не се отнася за извършване на превози по вътрешните водни пътища:
1. на пътници;
2. на превози на товари с кораби с товароподемност до 200 t;
3. с фериботи или ро-ро кораби;
4. при извършване на превози за собствена
сметка.
Чл. 3. (1) Превозите на товари по вътрешните
водни пътища се извършват от физически или
юридически лица, регистрирани като търговци,
които притежават свидетелство за професионална компетентност.
(2) Свидетелството за професионална компетентност се издава, след като превозвачите
удостоверят, че отговарят на изискванията на
тази наредба.
(3) Превозите на товари се извършват със
собствени или наети кораби, които отговарят
на изискванията за безопасност и техническа
годност и са снабдени с корабни документи в
съответствие с Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, издадена от Министерството на
транспорта и съобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от
2004 г.; изм., бр.109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г.,
бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11
от 2011 г.), и с международните договори, по
които Република България е страна.
Чл. 4. Лицата по чл. 3, ал. 1 се регистрират
като превозвачи на товари по вътрешни водни
пътища.
Раздел II
Изисквания за професионална компетентност
на превозвача
Чл. 5. (1) Изискванията за професионална
компетентност са изпълнени, когато физическото лице – превозвач, или ръководителят
на транспортната дейност на лицето по чл. 3,
ал. 1 притежава познания или опит, придобити
чрез обучение или усвоени в транспортната
практика, има най-малко средно образование
и успешно е положил писмен изпит по предметите, определени в приложение № 1.
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(2) Лицето по ал. 1 не полага изпит по
предметите, за които представи диплома, удостоверение или друг документ, удостоверяващ
познанията му в съответната област.
(3) Лицето по ал. 1 не полага изпит в случаите, когато представи доказателства, че до
влизане в сила на тази наредба е упражнявал
дейността превозвач на товари по вътрешни
водни пътища в държава – член на Европейския
съюз, в съответствие с установените в тази
държава нормативни изисквания.
(4) Курсовете за обучение се провеждат от
физически или юридически лица, регистрирани
като търговци, по програма, одобрена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
(5) Изпитите се провеждат от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, като редът
и начинът за провеждането им се определят
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(6) На успешно положилите изпита по ал. 1,
както и на лицата по ал. 2 и 3 се издава удостоверение за професионална компетентност
(приложение № 2).
(7) Удостоверението по ал. 6 е лично, безсрочно и не подлежи на преотстъпване.
Чл. 6. Изискванията за професионална компетентност на превозвача се удостоверяват с
представяне на:
1. удостоверение за професионална компетентност на лицето по чл. 5, ал. 6;
2. нотариално заверено копие на трудовия
договор за лицето, ръководещо транспортната
дейност на търговеца.
Чл. 7. (1) В случай на смърт, пенсиониране,
напускане или на неработоспособност за повече
от шест месеца на лицето по чл. 5, ал. 1, както
и при поставянето му под пълно или ограничено
запрещение, осъждане с влязла в сила присъда
за извършено умишлено престъпление или
лишаване от право да заема длъжността ръководител на транспортна дейност превозвачът
може да продължи превозната дейност в срок
не по-дълъг от 3 месеца до назначаване на ново
лице, отговарящо на изискванията по чл. 5.
(2) По изключение при възникване на
обстоятелствата по ал. 1 превозвачът може
да упражнява правата по издаденото му свидетелство за професионална компетентност и
в случай, че назначи лице, което не отговаря
на условието за професионална компетентност
по чл. 5, ал. 1, но което е имало най-малко
три години практически опит в ежедневното
осъществяване на дейността по извършване на
превози на товари по вътрешните водни пътища.
(3) В 30-дневен срок от назначаването лицето
по ал. 2 следва да положи изпит за придобиване
на професионална компетентност пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Чл. 8. Признава се за валиден документ на
превозвач, издаден от администрация на държа-
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ва – член на Европейския съюз, доказващ професионалната компетентност на лицата по чл. 5.
Раздел III
Изисквания за финансова стабилност
Чл. 9. Изискванията за финансова стабилност
са изпълнени, когато превозвачът разполага
с достатъчно ресурси, с които да гарантира
нормално стартиране и/или функциониране
на транспортното предприятие към момента
на подаване на заявление за издаване на свидетелство за професионална компетентност.
Чл. 10. (1) Изискванията за финансова
стабилност се удостоверяват с представяне на:
1. годишен финансов отчет за предходните
две години;
2. удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите
за липса или наличие на парични задължения
към държавата;
3. удостоверение за липса или наличие на
задължения към местни данъци и такси;
4. удостоверение за липса или наличие на
задължения към осигурителни фондове; а в
случай на разсрочване или отсрочване на задълженията – документ за разсрочването или
отсрочването им;
5. описание на управленската и производствената структура на кандидата и технологичните
схеми за превоз;
6. декларация за липса или наличие на
тежести на учредени обезпечения (ипотеки,
залози и др.) върху имуществото;
7. списък на корабите по чл. 3, ал. 3.
(2) За доказване на финансовата си стабилност лицето по чл. 3, ал. 1 може да представи
банкови референции и/или гаранции.
Чл. 11. (1) Признава се за валиден документ,
доказващ финансовата стабилност на търговеца,
издаден от администрация на държава – член
на Европейския съюз, не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението за
издаване на Свидетелство за професионална
компетентност.
(2) Признава се за валиден документ, издаден
от администрация на държава, нечленуваща в
Европейския съюз, доказващ финансовата стабилност на търговеца, ако това е предвидено
в международен договор, по който Република
България е страна.
Раздел IV
Изисквания за добра репутация
Чл. 12. Изискванията за добра репутация
са изпълнени, когато лицето по чл. 5, ал. 1
не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер или не е лишено от правото да
упражнява търговска дейност.
Чл. 13. Изискванията за добра репутация
на превозвача се доказват с представяне на:
1. свидетелство за съдимост на лицето по
чл. 5, ал. 1;
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2. декларация от лицето по чл. 5, ал. 1, че
не е лишавано от правото да упражнява търговска дейност.
Чл. 14. (1) Признава се за валиден документ,
доказващ добрата репутация на търговеца,
издаден от администрация на държава – член
на Европейския съюз, не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението за
издаване на Свидетелство за професионална
компетентност.
(2) Признава се за валиден документ, доказващ добрата репутация на търговеца, издаден
от администрация на държава – нечленуваща в
Европейския съюз, не по-рано от 3 месеца от
датата на подаване на заявлението за издаване
на Свидетелство за професионална компетентност, ако това е предвидено в международен
договор, по който Република България е страна.
Раздел V
Издаване на Свидетелство за професионална
компетентност
Чл. 15. (1) Свидетелствата за професионална компетентност за превоз на товари по
вътрешните водни пътища (приложение № 3)
се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
с мотивирана заповед.
(2) Свидетелството за професионална компетентност е безсрочно и не подлежи на преотстъпване.
Чл. 16. (1) Издадените Свидетелства за
професионална компетентност се вписват в регистър, воден в Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ (приложение № 4).
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и физическите или юридическите лица, регистрирани
като търговци, отговарящи на изискванията по
чл. 1, и лицата по чл. 5, ал. 1, както и настъпили промени в тези обстоятелства.
Чл. 17. (1) Кандидатите за издаване на Свидетелството за професионална компетентност за
превоз на товари по вътрешните водни пътища
подават заявление до изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
чрез дирекция „Морска администрация – Лом“,
или дирекция „Морска администрация – Русе“.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. извлечение от търговския регистър, освен
ако не е посочен единен идентификационен
код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. удостоверение от компетентен орган, че
лицето не е в производство по несъстоятелност;
3. документите по чл. 6, 10 и 13;
4. документ за данъчна регистрация;
5. документ за платена такса съгласно Тарифа
№ 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета
с ПМС № 81 от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).
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(3) В случай че бъдат констатирани пропуски
в заявлението, на кандидата се дава срок за
отстраняването им.
(4) В срок 30 дни от подаване на заявлението изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Морска даминистрация“ издава Свидетелството за професионална компетентност.
(5) В случаите по ал. 3 срокът за издаване
на Свидетелството за професионална компетентност спира да тече до отстраняването на
несъответствията.
Чл. 18. (1) При настъпване на обстоятелствата по чл. 7 превозвачът представя документите
по чл. 6 и 13 за лицето, назначено да ръководи
транспортната дейност.
(2) Документите по предходната алинея се
предават по реда на чл. 17.
Чл. 19. Не се издава Свидетелство за професионална компетентност на лице, което:
1. е обявено в несъстоятелност или е в
производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е в процес на ликвидация.
Чл. 20. Отказът да се издаде Свидетелство
за професионална компетентност се мотивира
и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21. За всяка промяна на обстоятелствата, свързани с издаденото Свидетелство
за професионална компетентност, превозвачът
уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ чрез
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“ в срок до 14 дни от настъпване
на промяната.
Чл. 22. (1) Правата, произтичащи от издадените Свидетелства за професионална компетентност, се прекратяват:
1. по искане на превозвача;
2. при смърт на физическото лице – търговец;
3. при прекратяване на юридическото лице
или при прекратяване на дейността на юридическото лице или на физическото лице – търговец.
(2) Свидетелствата за професионална компетентност се отнемат, когато се установи, че:
1. са издадени въз основа на неистински документи или документи с невярно съдържание;
2. отпадне някое от обстоятелствата, необходими за издаването им;
3. са констатира промяна на обстоятелствата,
при които са издадени, за което превозвачът
не е уведомил в срока по чл. 21;
4. са нарушени изискванията на тази наредба.
Чл. 23. Свидетелството за професионална компетентност се отнема със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6а,
ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване
и отменя Наредба № 17 от 2004 г. за лицензи-
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ране на превозвачи за извършване на превози
на товари по вътрешни водни пътища (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2004 г.; изм., бр. 9 от 2006 г. и
бр. 29 от 2011 г.).
§ 2. Издадените лицензии запазват своето
действие в шестмесечен срок от влизането в
сила на тази наредба.
§ 3. В срока по предходния параграф всички
превозвачи, на които са издадени лицензии за
извършване на превози на товари по вътрешните
водни пътища, са длъжни да подадат заявления
по реда на чл. 17 за издаване на Свидетелства
за професионална компетентност.
§ 4. Наредбата влиза в сила след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Списък на въпросите, по които се полага изпит
за придобиване на професионална компетентност
1. Право. Основи на гражданското, търговското,
осигурителното и данъчното право:
1.1. договори – обща характеристика;
1.2. договори за превоз; отговорност на превозвача (същност и граници, срокове за доставка);
1.3. търговци – видове и обща характеристика;
1.4. трудово законодателство и обществено
осигуряване – обща характеристика;
1.5. данъчно облагане;
1.6. нормативни актове от националното законодателство и международни договори, регламентиращи осъществяването на превози на товари по
вътрешни водни пътища.
2. Търговско и финансово управление на предприятието, начини на плащане и финансиране:
2.1. изчисляване на размерите на разходите;
2.2. система за определяне на навлата (на цените
на превозите) и срокове на доставките;
2.3. търговски и бизнес разчети, фактуриране;
2.4. застраховане;
2.5. митнически формалности;
2.6. превозни агенти.
3. Достъп до пазара:
3.1. изисквания за започване и упражняване
на професията „превозвач на товари по вътрешни
водни пътища“;
3.2. системи на чартиране;
3.3. документи за превоз.
4. Технически стандарти и аспекти на експлоатацията:
4.1. технически елементи/характеристики на
корабите;
4.2. избор на кораб;
4.3. регистрация;
4.4. сталийно време и демюрейдж.
5. Безопасност:
5.1. нормативни изисквания относно безопасността на плаването по вътрешните водни пътища;
5.2. предотвратяване на злополуки и мерки,
които следва да бъдат взети в случай на злополука;
5.3. основни предписания за плаване по вътрешните водни пътища на Европа.
Забележка. Отделният въпрос трябва да бъде
развит и обяснен така, че да може да бъде възприет
от лица, чието образователно равнище е завършено
средно образование.

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 6
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионална компетентност за превоз на
товари по вътрешни водни пътища
№ ........../.......... г.
Изпълнителната агенция „Морска администрация“ удостоверява, че:
г-н/г-жа .........................................................................................................................., роден/а на ................................,
(трите имена на лицето)
е преминал успешно изпит на ..................................... г. за придобиване на професионална компетентност за
превоз на товари в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари
по вътрешни водни пътища.
Г-н/г-жа .................................................................................................................................................................................
има квалификация и професионални умения да ръководи транспортната дейност на търговец, извършващ
превоз на товари по вътрешни водни пътища.
Изпълнителен директор: .......................

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионална компетентност на превозвача
№ ............/............
за превоз на товари по вътрешни водни пътища на Република България
На основание чл. 6а, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 17
от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища се издава настоящото свидетелство на:
ПРЕВОЗВАЧ: ..................................................................................................., ЕИК: ..................................................,
ОБЛАСТ: .............................., ОБЩИНА: .............................., ………………………………………………………………..................
.................................................................................................................................................................................................
Свидетелството дава право за извършване на превоз на товари по вътрешни водни пътища.
Издадено на: ......................................................................................................................................................................
Изпълнителен директор:
(подпис, печат)

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
Регистър на издадените Свидетелства за професионална компетентност
№
по
ред

775

Име на търговеца,
кандидатстващ за
превозвач на товари по вътрешните
водни пътища

ЕИК

Адрес на
Дата на
№ и дата Трите имена № и дата на
управподадено
на издаде- на лицето/
издаване на
ление и
заявление но Свиде- лицата, ръУдостовереадрес за или на уве- телство за
ководещо/
нието за прокоресдомление
професи- ръководещи
фесионална
понден- за промяна
онална
транспорт- компетентност
ция
на обстоякомпената дейност
на лицето,
телства
тентност
ръководещо
транспортната
дейност
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частно средно общообразователно училище
„Абрахам Линкълн“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-74 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.),
както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Красимир Йорданов Йорданов.“
се заменя със: „Училището се управлява и представлява от Цвета Красимирова Каменополска.“

858

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища разрешавам на
„Станел“ – ЕООД, представлявано от Станимир
Петков Петков, ЕИК 103185669, със седалище и
адрес на управление Варна 9000, район „Одесос“,
ул. Радко Димитриев 6, да открие Частна детска
градина „Аз съм българче“ – Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина „Аз съм българче“ – Варна, е: Варна 9000,
район „Одесос“, ул. Радко Димитриев 6, УПИ
XIV-409, п. VI по плана на Варна.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: Варна 9000, район „Одесос“,
ул. Радко Димитриев 6, УПИ XIV-409, п. VI по
плана на Варна.
5. Детската градина се управлява и представлява от Даринка Иванова Петкова.

859

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-26
от 15 януари 2013 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековни дървета:
1. Обявявам за защитено дърво Летен дъб
(Quercus robur) на възраст около 102 години, с
височина 14 м, обиколка на ствола при височина
1,20 м – 4,60 м, намиращо се в поземлен имот с
идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната
карта и кадастралния регистър за землището на
гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, одобрена със Заповед РД-18-66 от 2.06.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 56 от
2008 г.). Дървото е с координати X=4885422.773
и Y=520795.281 в координатна система WGS 84,
зона 35.
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. РИОСВ – Русе, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

856

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-67
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-800 от 4.11.2008 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 105 от 2008 г.) за обявяване
на защитена зона „Студенец“ с идентификационен
код BG0000240, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.4
и 6.5:
„6.4. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.5. косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Плевен.
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3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

943

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-68
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-119 от 9.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20 от 2012 г.) за
обявяване на защитена зона „Западен Балкан“ с
идентификационен код BG0002002, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създава нова т. 6.5:
„6.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Монтана, и РИОСВ – София.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

944

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-69
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-548 от 5.09.2008 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 83 от 2008 г.) за обявяване
на защитена зона „Златията“ с идентификационен
код BG0002009, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създава нова т. 6.7:
„6.7. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Монтана, и РИОСВ – Враца.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

945

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-70
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-758 от 19.08.2010 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 72 от 2010 г.) за обявяване
на защитена зона „Сакар“ с идентификационен
код BG0002021, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.7
и 6.8:
„6.7. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;

ВЕСТНИК
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6.8. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Хасково, и РИОСВ – Стара Загора.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

946

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-71
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-284 от 16.03.2010 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 29 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона „Дервенски възвишения“ с
идентификационен код BG0002026, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5
и 6.6:
„6.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Стара Загора.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

947

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-72
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-910 от 11.12.2008 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 15 от 2009 г.) за обявяване на защитена зона „Котленска планина“ с
идентификационен код BG0002029, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5
и 6.6:
„6.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Бургас, РИОСВ – Шумен, РИОСВ – Стара Загора,
и РИОСВ – Велико Търново.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

948

Министър:
Н. Караджова
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ЗАПОВЕД № РД-73
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-134 от 10.02.2012 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 26 от 2012 г.) за обявяване
на защитена зона „Провадийско – Роякско плато“
с идентификационен код BG0002038, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5
и 6.6:
„6.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Шумен, и РИОСВ – Варна.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

949

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-74
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-767 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) за
обявяване на защитена зона „Хърсовска река“ с
идентификационен код BG0002039, както следва:
1. В т. 5 от заповедта се създават нови т. 5.5
и 5.6:
„5.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
5.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Варна, и РИОСВ – Русе.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

950

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-75
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните на дейностите в Заповед № РД-802 от 4.11.2008 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 106 от 2008 г.)
за обявяване на защитена зона „Странджа“ с
идентификационен код BG0002040, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.3
и 6.4:

ВЕСТНИК
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„6.3. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.4. косенето на ливадите от периферията към
центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Бургас.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

951

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-76
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-560 от 21.08.2009 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 69 от 2009 г.) за обявяване
на защитена зона „Емине“ с идентификационен
код BG0002043, както следва:
1. В т. 7 от заповедта се създават нови т. 7.8
и 7.9:
„7.8. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
7.9. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Бургас.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

952

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-77
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните на дейностите в Заповед № РД-132 от 10.02.20012 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 23 от 2012 г.) за
обявяване на защитена зона „Камчийска планина“
с идентификационен код BG0002044, както следва:
1. В т. 7 от заповедта се създават нови т. 7.6
и 7.7:
„7.6. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
7.7. косенето на ливадите от периферията към
центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Бургас, и РИОСВ – Варна.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

953

Министър:
Н. Караджова

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-78
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-786 от 29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106 от 2008 г.) за
обявяване на защитена зона „Бесапарски ридове“
с идентификационен код BG0002057, както следва:
1. В т. 5 от заповедта се създават нови т. 5.5
и 5.6:
„5.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
5.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Пазарджик, и РИОСВ – Пловдив.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

954

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-79
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните на дейностите в Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 2009 г.)
за обявяване на защитена зона „Лудогорие“ с
идентификационен код BG0002062, както следва:
1. В т. 5 от заповедта се създават нови т. 5.4
и 5.5:
„5.4. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
5.5. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Русе.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

955

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-80
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-841 от 17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) за
обявяване на защитена зона „Никополско плато“
с идентификационен код BG0002074, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5
и 6.6:
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„6.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Плевен.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

956

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-81
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-129 от 10.02.2012 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 22 от 2012 г.) за обявяване
на защитена зона „Батова“ с идентификационен
код BG0002082, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5
и 6.6:
„6.5. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.6. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Варна.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

957

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-82
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-768 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) за
обявяване на защитена зона „Свищовско – Беленска низина“ с идентификационен код BG0002083,
както следва:
1. В т. 5 от заповедта се създава нова т. 5.6:
„5.6. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Плевен, и РИОСВ – Велико Търново.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

958

Министър:
Н. Караджова
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ЗАПОВЕД № РД-83
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-533 от 26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона „Западна Странджа“ с
идентификационен код BG0002066, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.4
и 6.5:
„6.4. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.5. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Бургас, и РИОСВ – Стара Загора.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.

959

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-84
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните на дейностите в Заповед № РД-853 от 15.11.2007 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2007 г.)
за обявяване на защитена зона „Суха река“ с
идентификационен код BG0002048, както следва:
1. В т. 7 от заповедта се създават нови т. 7.9
и 7.10:
„7.9. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
7.10. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Варна, и РИОСВ – Русе.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.
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Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-85
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-556 от 5.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) за
обявяване на защитена зона „Адата – Тунджа“ с
идентификационен код BG0002094, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.8
и 6.9:
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„6.8. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.9. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Стара Загора.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.
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Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-86
от 28 януари 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4  от Закона за биологичното разнообразие променям забраните на дейностите в Заповед
№ РД-831 от 17.11.2008 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) за обявяване на защитена зона „Комплекс Калимок“ с
идентификационен код BG0002030, както следва:
1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.9
и 6.10:
„6.9. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
6.10. косенето на ливадите от периферията
към центъра с бързо движеща се техника и преди
15 юли.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ,
РИОСВ – Русе.
3. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
4. Заповедта не подлежи на обжалване.
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Министър:
Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-105
от 21 януари 2013 г.
На основание § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 4 (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
(в редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 128,
ал. 2, 5, 6 (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
от Закона за устройство на територията; писма
на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с
вх. № АУ-14-35 от 21.08.2012 г., № АУ-14-35(2)
от 9.10.2012 г. и № АУ-14-35(10) от 20.12.2012 г.;
писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) № АУ-10-11
от 22.03.2012 г. за разрешаване изработването
на проект на подробен устройствен план – парцеларния план (ПУП – ПП); съобщаване на
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ПУП – ПП със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 51 от 2012 г.; протокол от 29.06.2012 г.
от проведено обществено обсъждане; протокол
№ 7-І от 19.07.2012 г. от заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията – Берковица; Решение № КЗЗ-09 от 11.05.2012 г.
на Комисията за земеделските земи за промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; становище на Изпълнителната агенция по
горите с рег. индекс ИАГ-3698 от 1.02.2012 г. за
възлагане изработването на парцеларен план;
Решение № 1 по протокол № 1 от 28.06.2012 г. на
Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Берковица; писмо от РДГ – Берковица, изх. № СГТ-48
от 31.08.2012 г. за влязло в сила Решение № 1;
Решение № ЕО-10 от 2012 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ); писма изх. № 04-04-35 от
16.11.2012 г. и № 04-04-35 от 22.11.2012 г. от МОСВ;
писмо изх. № 12-00-1781 от 11.12.2012 г. от МОСВ
за влязло в сила решение; съгласувателно писмо
изх. № ЗЗ-НН-0032 от 22.02.2012 г. от Министерството на културата; становище рег. № 05-00-1
от 9.01.2012 г. на Министерството на отбраната;
становище рег. № 205-13-1 от 1.02.2012 г. на Министерството на вътрешните работи – Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Монтана; становище рег. № ДС2833, екз. № 1 от 18.01.2012 г. от Министерството
на вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; съгласувателно писмо № 2703 от 18.05.2012 г. от Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски
район с център Плевен; съгласувателно писмо
изх. № 2437 от 26.09.2012 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Мизия; съгласувателно
писмо № 12-04-5 от 17.01.2012 г. от „Национална
електрическа компания“ – ЕАД; съгласувателно
писмо изх. № 1200580927 от 1.02.2012 г. от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; становище № 25
от 11.01.2012 г. на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ – ООД; съгласувателно писмо
изх. № 61 от 1.03.2012 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – АД, Враца; становище изх.
№ NID/ID-001 от 3.01.2012 г. на „Космо България
мобайл“ – ЕАД; писмо изх. № 59 от 6.01.2012 г.
от „Мобилтел“ – ЕАД, София; писмо № БТГ-2400-75 от 11.01.2012 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
протоколи № УТ-01-02-33 от 25.10.2012 г. и № УТ01-02-01 от 9.01.2013 г. от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ за разглеждане на проекта
и приемането му и Заповед № РД-02-14-3004 от
18.12.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн план за обект: Път ІІ-81 Обход на гр.
Берковица от км 73+000 до км 76+700 и реконструкция на електропровод 20 kV при км 77+460,
засягащ землищата на с. Бързия, гр. Берковица
и с. Мездрея, община Берковица, област Монтана, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от тази заповед.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Монтана, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
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За министър:
Д. Симидчиев

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1489
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 48 от
заседание, проведено на 29.11.2012 г., във връзка
с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 7012 от 26.10.2012 г., издаден от
Изпитвателен център „АЛМИ ТЕСТ“ – София,
с приложено към него Експертно заключение,
удостоверяващи, че „резултатът от изпитването
показва, че декоративните елементи на фибите
се отделят при изпитване на опън и усукване и
отделените части влизат изцяло в цилиндър за
малки части и могат да бъдат погълнати от детето.
Освен това фибите имат остри краища / ръбове,
поради което представляват риск от одраскване.
По причина, че фибите застрашават здравето и
безопасността на потребителите и изделията не
отговарят на изискванията за безопасност съгласно
изискванията на БДС EN 71-1“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
фиби за коса, без търговска марка, в черен цвят,
като на горната им част са залепени декоративни
елементи – стъклени камъчета, като в средата
на всяка фиба има залепено сърце или панделка,
изработени от текстилен материал, върху които
също са залепени стъклени орнаменти. На картонената поставка, върху която са прикрепени
шестте фиби, има надпис „Made in China“, а върху
опаковката е поставен допълнителен етикет на
български език с информация: „Производител
Китай“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
В. Златев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 662
от 20 декември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпила преписка № АГ-9400271 от 2012 г., изпратена от главния архитект на
район „Връбница“ с писмо вх. № ГР-08-20-17 от
31.07.2012 г., за становище и последващи законови
действия.
По повод за явление вх. № А Г-940 0 -82 от
16.02.2012 г. от Петър Стойков Йовков – собственик на поземлен имот с идентификатор
12084.2747.23, съгласно нотариален акт вх. peг.
№ 56176, акт № 184, том CLX, дело № 30337 от
15.12.2011 г., идентичен с имот № 1445, идентичен с
имот № 178023, за който е образуван по действащ
ПУП УПИ XXXII, е издадена Заповед № РД-0806 от 9.04.2012 г. на главния архитект на район
„Връбница“, с която е допуснато изработването
на проект за изменение на подробен устройствен
план – ИПРЗ в обхвата на УПИ XXXII-178023, кв.
9 по плана на м. Волуяк, като УПИ XXXII-178023
се заличава и се образуват нови УПИ XL-1445,
УПИ XLI-1445 и УПИ XLII-1445, кв. 9, и улицатупик от о.т. 116б – о.т. 116в.
С искане № АГ-9400-271 от 10.05.2012 г. е внесен
проект за ИПРЗ и е поискано одобряването му.
Представена е обяснителна записка, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност на инж.
Огнян Ангелков, комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, скица за поземлен имот с идентификатор 12084.2747.23 на СГКК, нотариален акт.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като в законоустановения срок възражения
не са постъпили.
Преписката е разгледана на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г., т. 34,
като е взето решение: „Приема проекта. Предлага
на главния архитект на СО да потвърди Заповед
№ РД-08-06 от 9.04.2012 г. на главния архитект
на район „Връбница“. Предлага на главния архитект на СО да внесе доклад с проекторешение
за одобряването му след спазване изискването
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.“
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Със Заповед № РД-09-50-876 от 8.10.2012 г. на
главния архитект на СО е потвърдена Заповед
№ РД-08-06 от 9.04.2012 г. на главния архитект
на район „Връбница“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Връбница“ с писмо изх.
№ ГР-08-20-17 от 11.10.2012 г.
С писмо изх. № ГР-08-20-17 от 6.11.2012 г.
заявителят е уведомен за необходимостта от
представяне на заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
собственика на поземлен имот с идентификатор
12084.2747.23 – предмет на плана, съгласно представените документи за собственост и скици.
Действащият план за регулация – предмет на
изменението, е одобрен със Заповед № РД-09-50941 от 31.08.2009 г.
Кадастралната карта за територията на с. Волуяк, район „Връбница“, е одобрена със Заповед
№ РД-18-40 от 20.07.2011 г., което представлява съществено изменение в устройствените условия, при
които е одобрен действащият план за регулация.
Предвид горното е налице основание за ИПР
по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
За промяна границите на УПИ XXXII-178023
с разделянето му на три нови УПИ XL-2747.23,
XLI-2747.23 и XLII-2747.23 е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3 ЗУТ – съгласие
на собственика на имота.
За ИПЗ с предвиждане на свободностоящи
нискоетажни жилищни сгради е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на
собственика на имота.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Нови УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23 и XLII2747.23 попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ („Жм“), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 4, е допустимо конкретното предназначение да
е за жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
В границите на поземлен имот с идентификатор
2747.23, съвпадащи с вътрешните регулационни
граници на УПИ XXXII-178023, се образуват три
УПИ – XL-2747.23, XLI-2747.23 и XLII-2747.23 по
искане на собственика.
С горното е спазено изискването на чл. 15,
ал. 3 ЗУТ промяна границите на веднъж урегулирани поземлени имоти да става със съгласие
на собственика на имота.
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Външните регулационни граници на стар УПИ
XXXII-178023 и границите му с УПИ XXVIII-1420
и имоти 22, 61 и 62 не се изменят.
Не се променя конкретното предназначение,
като то остава за жилищно строителство и в
новообразуваните УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23
и XLII-2747.23.
Лицето (изход) към улица на УПИ XL-2747.23
е по действаща улична регулация, а на УПИ XLI2747.23 и XLII-2747.23 се осигурява чрез задънена
улица от о.т. 116б – о.т. 116в, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ. Задънената улица се прокарва изцяло през имота на заявителя.
За създаването на задънена улица от о.т.
116б – о.т. 116в се изменя улица при о.т. 140.
Предвиждането на задънена улица в имот
на физическо лице налага провеждане на процедура по отчуждаване на същия, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри плана е Столичният
общински съвет.
Задънената улица се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
С плана за застрояване са предвидени по една
свободностояща двуетажна жилищна сграда във
всеки УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23 и XLII-2747.23.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 и 4, чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 6, чл. 15, ал. 3, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и
4, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 3 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г.,
т. 34, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м. с.
Волуяк, кв. 9 – изменение на улица при о.т. 140
и създаване на задънена улица от о.т. 116б – о.т.
116в по кафявите и зелените линии, букви, цифри
и зачерквания съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за регулация на м.
с. Волуяк, кв. 9, като от УПИ XXXII-178023 се
образуват нови УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23 и
XLII-2747.23 по кафявите и зелените линии, цифри,
зачерквания и защриховки съгласно приложения
проект.
3. План за застрояване на м. с. Волуяк, кв. 9,
УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23 и XLII-2747.23 съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.

ВЕСТНИК
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

779

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 91
от 28 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Белица, реши:
Одобрява корекция на ПУП – парцеларен
план за напорен тръбопровод ∅ 1000 за обект
МВЕЦ „Белица“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

804

Председател:
Х. Юруков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-02
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 12
от 24.07.2012 г., № 9 от 24.04.2012 г. и № 33 от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решения-протоколи № 3 от 23.01.2013 г., № 2 от
10.01.2013 г. и № 17 от 15.10.2012 г. на Надзорния
съвет на агенцията АППЧП – Бургас, реши:
Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на следните имоти:
1. Обособена част от активите на „Бургаски
пазари“ – ЕООД, Бургас – обект „Складова база“,
с идентификатор 07079.605.186 по КК и КР на
Бургас, в ПЗ „Север“, с площ 11 353 кв.м и сградите, попадащи в него, с начална тръжна цена
1 070 500 лв., стъпка на наддаване 10 705 лв. и
депозит 107 050 лв.
2. Бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35,
Бургас, обект № 1, ЗП 65,44 кв.м, с начална тръжна цена 77 760 лв., стъпка на наддаване 780 лв.
и депозит 7800 лв.
3. Магазин в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“ с РЗП 133,81 кв.м, с начална
тръжна цена 125 600 лв. без ДДС, стъпка на
наддаване 1300 лв. и депозит 12 560 лв.
4. Тръжната документация за всеки обект
поотделно се закупува в АППЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от
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9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
5. Депозитите за участие да се внесат по банков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок пет работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
6. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
7. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
8. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имотите, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения.
9. Върху достигнатата крайна тръжна цена за
обекта по т. 3 се начислява 20 % ДДС съгласно
чл. 45, ал. 3 във връзка с § 1, ал. 5б ЗДДС.

780

Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 471
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план-схема за обект „Подземна кабелна
мрежа на далекосъобщителни услуги на територията на Велинград“ на „Родопи БГ Нет“ – ООД.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Велинград – бул. Хан Аспарух 35, ет. 1,
стая 2.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Велинград, област Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик.

781

Председател:
Д. Кехайова

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3   

РЕШЕНИЕ № 472
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план-схема за обект „Подземна кабелна
мрежа за електронни съобщения за Велинград“
на „Булсатком“ – АД.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Велинград – бул. Хан Аспарух 35, ет. 1,
стая 2.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Велинград, област Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик.

782

Председател:
Д. Кехайова

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 741
от 14 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ,
бр. 86 от 2012 г.), § 8, ал. 6 от преходните разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на НУПИ № 064084 в местност Тарла топрак, землището на с. Ведраре, община Карлово, по картата
на възстановената собственост (КВС) с начин на
трайно ползване „Машинна промишленост“.
Подробният устройствен план предвиж да
за НУПИ № 064084 да се образува урегулиран
поземлен имот – УПИ 064084 – трафопост, в
местност Тарла топрак, землище на с. Ведраре,
и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

805

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 566
от 17 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 018303 в землището на с. Еленово, община Нова Загора. За територията на имота се предвижда зона „Предимно
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производствена“ с отреждане „За производство на
компост от селскостопански отпадъци и утайки
от ПСОВ и складови бази“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

807

Председател:
К. Тачев

РЕШЕНИЕ № 567
от 17 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 018305 в
землището на с. Еленово, община Нова Загора.
За територията на имота се предвижда зона
„Предимно производствена“ с отреждане „За
производство на компост от селскостопански
отпадъци и утайки от ПСОВ и складови бази“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

808

Председател:
К. Тачев

РЕШЕНИЕ № 568
от 17 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 077018 в землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора. За територията на имота се предвижда
зона „Предимно производствена“ с отреждане „За
стопанска дейност“ („Обслужващ комплекс – Паркинг с бензиностанция и газостанция за тирове,
автобуси и леки автомобили и обслужващи сгради,
включващи заведение за хранене, мотел, санитарни възли, павилиони и търговски обекти“).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

809

Председател:
К. Тачев

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 179
от 17 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация за кв. 50, УПИ II, с. Презвитер Козма,
община Омуртаг.
С изменението на плана за регулация се измества страничната регулационна линия между
урегулиран поземлен имот II, отреден „За паркинг
и бензиностанция“, и урегулиран поземлен имот
I, отреден „За изолационен пояс“. В условията
на чл. 62, ал. 4 ЗУТ се образуват нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ II
с предаваемо място от УПИ I с площ 1180 кв.
м и УПИ I, като се запазва отреждането на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг пред Административния
съд – Търговище.

806

Председател:
М. Исмаил

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 375
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване до имот 098031, м.
Цвиковица, землище с. Марикостиново, предвидено да премине в земеделски поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: 162014, 000492, землище с. Марикостиново.
2. Одобрява ПУП – ПП за външен водопровод до имот 098031, м. Цвиковица, землище с.
Марикостиново, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: 162014, 000492, 069003,
069009, землище с. Марикостиново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

810

Председател:
Д. Танев

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 16-288
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124,
ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Провадия, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) с обхват: ПИ № 000092,
намиращ се в местността Разсадника, землище
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гр. Провадия, община Провадия, област Варна,
с който се променя предназначението му от
„стопански двор“ в „производствени и складови
дейности“.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Провадия до Админис
тративния съд – Варна.

847

Председател:
Б. Денев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 466
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 3, 5 и 7 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – сграда „Телчарник“, представляваща сграда с идентификатор № 15285.8.494.3 със застроена площ
1197 кв. м, брой етажи: един, предназначение:
селскостопанска сграда, намираща се в ПИ с
идентификатор № 15285.8.494, трайно предназначение: урбанизирана територия, и начин на
трайно ползване: за стопански двор, съгласно
одобрената със Заповед № РД-18-12 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АК кадастрална
карта на с. Говедарци, ведно със съответното право
на строеж върху ПИ, актувана с акт за частна
общинска собственост № 4435 от 24.02.2005 г.,
вписан в службата по вписванията.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена в размер 30 000 лв.
без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1. обектът се предоставя за отглеждане на
животни;
2.2. участниците в конкурса да бъдат регистрирани земеделски производители, което се удостоверява с регистрационна карта на земеделски
производител от МЗХ, заверена за актуалност от
Областна дирекция „Земеделие“;
2.3. участниците в конкурса да притежават
минимум 30 бр. едър рогат добитък, което обстоятелство се удостоверява със справка за животни,
издадена от официален ветеринарен лекар към
Националната ветеринарномедицинска служба
към МЗХ, актуална към септември 2012 г.;
2.4. участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за ремонт на сградата с минимален размер на вложени инвестиции 10 000 лв.
за срок 3 години;
2.5. купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за отглеждане на животни и да не го прехвърля за срок 3 години от датата на сключване на
договора за покупко-продажба без изричното
съгласие на продавача;
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2.6. участниците в конкурса заплащат цената в деня на сключване на договора, като в
случай на отказ на участника за сключване на
договора в 30-дневен срок от обявяването му за
спечелил конкурса внесеният от него депозит
не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната документация: конкурсната документация се получава
след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
Лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни,
съхраняват се от председателя на конкурсната
комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер
50 % от началната конкурсна цена, посочен в
документацията, който следва да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00,
BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестен
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик
до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в деловодството
на Община Самоков, гише 3 – стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. инвестиции – 40 %.
10. Упълномощава кмета на община Самоков
да издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да издаде сертификат
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за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията, да определи купувача
и да сключи договор за покупко-продажба.
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Председател:
И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 470
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1.1. поземлен имот № 020272 с площ 19 087
кв. м, трайно предназначение: земеделска земя,
начин на трайно ползване: ливада, категория
на земята: девета, в м. Басамаците, землище с.
Клисура, общинска собственост съгласно АОС
№ 7141 от 23.01.2008 г., при начална тръжна цена
в размер 34 500 лв.;
1.2. поземлен имот № 020275 с площ 1005 кв. м,
трайно предназначение: земеделска земя, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята: десета,
в м. Басамаците, землище с. Клисура, общинска
собственост съгласно АОС № 7144 от 23.01.2008 г.,
при начална тръжна цена в размер 2000 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
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назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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Председател:
И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 516
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІ – за „гаражи“ с предвидено изграждане на 5 бр. гаража в кв. 209Б,
идентичен с ПИ № 65231.914.140, с площ 105 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот, съгласно одобрената кадастрална карта на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 11055 от 20.04.2012 г., вписан в
службата по вписванията, за гаражно място № 1
при начална тръжна цена 51 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел ІІІ – за „гаражи“ с предвидено изграждане на 18 бр. гаража в кв. 209Б,
идентичен с ПИ № 65231.914.142, с площ 378 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот, съгласно одобрената кадастрална карта на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 11056 от 20.04.2012 г., вписан в
службата по вписванията, за гаражни места № 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 17 при начална тръжна
цена 51 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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За председател:
В. Галева

РЕШЕНИЕ № 570
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: поземлен имот № 051016 с площ 1055 кв.м,
трайно предназначение: земеделска земя, начин
на трайно ползване: нива, категория на земята:
девета, в м. Кошево бърдо, землище с. Горни Окол,
общинска собственост съгласно АОС № 11018 от
30.03.2012 г., при начална тръжна цена 3165 лв.
– 3 лв./кв.м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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Председател:
И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 571
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: УПИ – парцел XI-26 с площ 536 кв.м в кв.
1 по регулационния план на с. Ярлово, актуван с
АОС № 11251/2012 г., при начална тръжна цена
8100 лв. – 15,11 лв./кв.м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 СЕСВ 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
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7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

735

Председател:
И. Коцева

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ЗАПОВЕД № 51
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчна оценка № 4999 от 3.12.2012 г., влязъл в
сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано
на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“, „Дума“
и „Наблюдател“, на интернет страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено
на информационните табла в Информационния
център – Харманли, с оглед задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 77181.14.28 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, намиращ се в
местността Долап къра, ТПТ: земеделска, НТП:
друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: седма, която част е с площ 485,73
кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор
77181.14.28, собственост е на наследниците на
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Григор Недялков Бахаров и попада в трасето на
„Път за достъп до Пречиствателна станция за
отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 85 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.
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Кмет:
М. Лисков

ЗАПОВЕД № 52
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 4998 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано
на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“, „Дума“
и „Наблюдател“, на интернет страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено
на информационните табла в Информационния
център – Харманли, с оглед задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуж давам част от поземлен имот с
идентификатор 77181.14.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, намиращ
се в местността Долап къра, ТПТ: земеделска,
НТП: друг вид нива, категория на земята при
неполивни условия: седма, която част е с площ
37,96 кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор 77181.14.29, собственост на наследниците
на Иван Петков Георгиев и попада в трасето на
„Път за достъп до Пречиствателна станция за
отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 6 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
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3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.
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Кмет:
М. Лисков

ЗАПОВЕД № 53
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управ
ление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 4997 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано
на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“, „Дума“
и „Наблюдател“, на интернет страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено
на информационните табла в Информационния
център – Харманли, с оглед задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 77181.14.30 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, намиращ се в
местността Долап къра, ТПТ: земеделска, НТП:
друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: седма, която част е с площ 89,97
кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор
77181.14.30, собственост е на наследниците на
Тодор Динов Чанов и попада в трасето на „Път
за достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл в
сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 16 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.
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М. Лисков
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ЗАПОВЕД № 54
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управ
ление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5000 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на
чл. 22 ЗОС от независим оценител, с която се
определя паричното обезщетение, обявление,
публикувано на 22.12.2012 г. във вестниците
„Новинар“, „Дума“ и „Наблюдател“, на интернет
страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено на информационните табла
в Информационния център – Харманли, с оглед
задоволяване на важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуж давам част от поземлен имот с
идентификатор 77181.14.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, намиращ
се в местността Долап къра, ТПТ: земеделска,
НТП: друг вид нива, категория на земята при
неполивни условия: седма, която част е с площ
323,05 кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор 77181.14.31, собственост е на Атанаска
Георгиева Бъчварова и попада в трасето на „Път
за достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл в
сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 57 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.
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ЗАПОВЕД № 55
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18 от
20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за у п-
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равление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5001 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано
на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“, „Дума“
и „Наблюдател“, на интернет страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено
на информационните табла в Информационния
център – Харманли, с оглед задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 77181.14.32 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, намиращ се в
местността Долап къра, ТПТ: земеделска, НТП:
друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: седма, която част е с площ 423,85
кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор
77181.14.32, собственост е на наследниците на Бонка Господинова Пехливанова и попада в трасето
на „Път за достъп до Пречиствателна станция за
отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 74 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.
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ЗАПОВЕД № 56
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управ
ление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5002 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
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имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“,
„Дума“ и „Наблюдател“, на интернет страницата
на общинската администрация – гр. Харманли, и
поставено на информационните табла в Информационния център – Харманли, с оглед задоволяване
на важни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуж давам част от поземлен имот с
идентификатор 77181.14.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, намиращ
се в местността Долап къра, ТПТ: земеделска,
НТП: друг вид нива, категория на земята при
неполивни условия: седма, която част е с площ
89,06 кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор 77181.14.33, собственост на наследниците
на Господин Дочев Бъчваров и попада в трасето
на „Път за достъп до Пречиствателна станция за
отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 16 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.

799

Кмет:
М. Лисков

ЗАПОВЕД № 57
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5003 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на
чл. 22 ЗОС от независим оценител, с която се
определя паричното обезщетение, обявление,
публикувано на 22.12.2012 г. във вестниците
„Новинар“, „Дума“ и „Наблюдател“, на интернет
страницата на общинската администрация – гр.
Харманли, и поставено на информационните табла
в Информационния център – Харманли, с оглед
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задоволяване на важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 77181.14.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, намиращ се в
местността Долап къра, ТПТ: земеделска, НТП:
друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: седма, която част е с площ 90,48
кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор
77181.14.34, собственост е на наследниците на
Мария Петър Гачева и попада в трасето на „Път
за достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл в
сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 16 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.

800

Кмет:
М. Лисков

ЗАПОВЕД № 58
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управ
ление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5004 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано
на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“, „Дума“
и „Наблюдател“, на интернет страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено
на информационните табла в Информационния
център – Харманли, с оглед задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 77181.14.35 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Харманли, одоб
рени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, намиращ се в
местността Долап къра, ТПТ: земеделска, НТП:
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друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: седма, която част е с площ 275,25
кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор
77181.14.35, собственост е на наследниците на
Вангел Атанасов Терзиев и попада в трасето на
„Път за достъп до Пречиствателна станция за
отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 48 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.

801

Кмет:
М. Лисков

ЗАПОВЕД № 59
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5005 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано
на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“, „Дума“
и „Наблюдател“, на интернет страницата на общинската администрация – Харманли, и поставено
на информационните табла в Информационния
център – Харманли, с оглед задоволяване на важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуж давам част от поземлен имот с
идентификатор 77181.14.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, намиращ
се в местността Долап къра, ТПТ: земеделска,
НТП: друг вид нива, категория на земята при
неполивни условия: седма, която част е с площ
533,22 кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор 77181.14.36, собственост на наследниците
на Георги Илиев Марчев и попада в трасето на
„Път за достъп до Пречиствателна станция за
отпадъчни води“ – гр. Харманли, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
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2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 93 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.

802

Кмет:
М. Лисков

ЗАПОВЕД № 60
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 ЗОС
предвид Решение № 262, взето с протокол № 18
от 20.12.2012 г., относно приемане на допълнение
към Програма на Община Харманли за управ
ление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 г. (приложение № 7 и приложение № 8),
данъчната оценка № 5006 от 3.12.2012 г., влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 221 от
22.10.2012 г. на ОбС – Харманли, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път за
достъп до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли – публична общинска
собственост, пазарната оценка на отчуждавания
имот, изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС от независим оценител, с която се определя
паричното обезщетение, обявление, публикувано на 22.12.2012 г. във вестниците „Новинар“,
„Дума“ и „Наблюдател“, на интернет страницата
на общинската администрация – гр. Харманли, и
поставено на информационните табла в Информационния център – Харманли, с оглед задоволяване
на важни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 77181.14.37 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, намиращ се в
местността Долап къра, ТПТ: земеделска, НТП:
нива, категория на земята при неполивни условия:
седма, която част е с площ 190,09 кв.м, представлява част от ПИ с идентификатор 77181.14.37,
собственост е на Катя Гогова Желкова и попада
в трасето на „Път за достъп до Пречиствателна
станция за отпадъчни води“ – гр. Харманли,
съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с
Решение № 221 от 22.10.2012 г. на ОбС – Харманли.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 33 лв. и е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Харманли, и ще бъде изплатено след влизане на
заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Хасково.

803

Кмет:
М. Лисков
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30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие
и благоустройството е издал Заповед № РС-3 от
17.01.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-24 от 23.07.2009 г. (ДВ, бр. 66 от 2009 г.) за
подобект  „Оптична кабелна линия от кметство
с. Марково, Асеновград, гр. Лъки, с. Здравец“ с
„Изтегляне на оптичен кабел в съществуващата
канална мрежа на „БТК“ – АД, Асеновград“ с
възложител ИА „Електронни съобщителни мрежи
и информационни технологии“, правоприемник на
Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, съгласно ПМС № 232 от 28.09.2009 г.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
778
98. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 132, ал. 1 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. №  1/2012 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Велико
Търново, Весела Илиева Василева – адвокат от
Адвокатската колегия – Велико Търново, се лишава от право да упражнява адвокатска професия
за срок шест месеца.
860
45. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2012/2013 г. в професионално
направление 5.7 Архитектура, строителство и
геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Редовна
форма

Задочна
форма

1.

Технология и механизация на строителното производство

1

1

2.

Земна основа, фундиране и подземно
строителство

-

1

3.

Строителни конструкции

1

2

4.

С т р ои т е л на ме 1
2
ханика, съпротивление на материалите
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“, във ВСУ
„Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, тел. 8029160,
8029161.
746
41. – Медицинският университет – София,
Мед и ц и нск и фа к ул т е т, обя вя ва кон к у рс за
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Патологоанатомия и цитопатология“ за нуждите
на Катедрата по обща и клинична патология
на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве
2, Катедрата по обща и клинична патология,
тел. 02/923-08-39.
885
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42. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Нефрология“ за
нуждите на Клиничния център по диализа на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, бул. Св. Г. Софийски
1, УМБАЛ „Александровска“, Клиничен център
по диализа, Клиника по диализа – канцелария,
тел.: 02/923-08-89; 02/923-05-15.
886
43. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия
и травматология“ за нуждите на Катедрата по
ортопедия и травматология на база Клиника
по детска ортопедия при УСБАЛО „Проф. Б.
Бойчев“ – Горна баня, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1614, бул. Никола Петков
56, при секретар на изпълнителния директор,
тел. 02/818-17-50.
887
44. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Нефрология“
за нуждите на Катедрата по вътрешни болести
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
бул. Св. Г. Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“, Канцеларията на Катедрата по вътрешни
болести, тел. 02/923-02-27.
888
45. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни
болести“ за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешни болести със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, бул. Св. Г. Софийски
1, УМБАЛ „Александровска“, Секретариата на
КПВБ, ет. 3, тел. 02/923-07-23.
889
31. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академични
длъжности: доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.2. История и археология (Стара
история); главни асистенти по: област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.4. Религия и теология (Стар
завет) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление
2.4. Религия и теология (Нравствено богословие) – един, всички със срок 2 месеца от датата
на обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ректората, ул. Цар Асен 24,
стая 120, тел. 032/261 408.
612
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73. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по археология (специалност 2.2.
история и археология) за нуждите на Секция за
средновековна археология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
688
36. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей
при БАН – София, обявява конкурси за главни
асистенти по: 01.06.26 Морфология за нуждите на
секция „Експериментална морфология“ – един;
01.06.23 Имунология за нуждите на секция „Патология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи на
адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2,
стая 209, тел. 872-24-26.
594
35. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по специалност 05.11.03 Наукознание, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за
нуждите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980 90 86.
891
25. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява два
конкурса за доценти по 4.3. Биологични науки,
специалност 01.06.16 Физиология на растенията – един за нуждите на секция „Регулиране на
растежа и развитието на растенията“ и един за
нуждите на секция „Минерално хранене и воден
режим“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад.
Г. Бончев 21, тел. 8728170.
890
50. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН, София, обявява конкурс
за професор по 4.2. направление Химически науки,
01.05.04 Аналитична химия (Физична органична и органична аналитична химия) за нуждите
на лаборатория „ФОИХ“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
665
523. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през 2012 г. е извършила
продажба на:
1. общински нежилищен имот, представляващ
обособена част от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление в гр. Велико Търново – търговско дружество със 100 % общинско участие, представляваща:
„ПИ с идентификатор 10447.505.4, заедно с построените в този имот: едноетажна сграда – склад, с
идентификатор 10447.505.4.1, паянтова сграда с
идентификатор 10447.505.4.2, едноетажна сграда – склад, с идентификатор 10447.505.4.3, масивна
сграда – склад, с идентификатор 10447.505.4.4,
едноетажна сграда – склад, с идентификатор
10447.505.4.5, паянтова сграда с идентификатор
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10447. 505.4.6“, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на Йордан Иванов Йорданов,
действащ като ЕТ с фирма „Пролет – Йордан
Йорданов“, вписан в търговския регистър, воден от
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Ст. Мокрев 7,
вх. Д, ет. 5, за 208 250 лв., върху в която сума е
начислен ДДС в размер 41 650 лв. Общата цена
по договора е в размер 249 900 лв. на разсрочено
плащане и с начална вноска в размер 62 475 лв.,
а остатъкът – платим на четири равни вноски в
срок до 5.07.2014 г.; 2. общински нежилищен имот,
представляващ „Самостоятелен обект с идентификатор 10447.513.98.1.94 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, разположен в сутеренен етаж от сграда
№ 1, построена в ПИ с идентификатор 10447.513.98,
с административен адрес ул. М. поле 21, Велико
Търново, заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на
сградата и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост
върху ПИ с идентификатор 10447.513.98“ – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на „Индустриален
холдинг – Доверие“ – АД, вписано в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията, със
седалище и адрес на управление София, Столична
община, район „Оборище“, бул. Княз Александър
Дондуков 82, представлявано от адвокат Калин
Г. Маречков, действащ като пълномощник на
Борис Борисов в качеството му на изпълнителен
директор и представляващ „Индустриален холдинг – Доверие“ – АД, за 66 570 лв., върху която
сума е начислен ДДС в размер 13 314 лв. Сумата
е изплатена изцяло от купувача.
709
74. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – план
за застрояване, план-схеми за електрификация,
водоснабдяване и канализация към него с цел
промяна предназначението на „Земеделска земя“
в „За курортни дейности“ в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 02676.11.73, м. Грамадето,
землище Банско, община Банско, собственост на
Десислава Йорданова Христова. Същият е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ – протокол 8,
т. 15, от 24.08.2012 г. Планът е на разположение в
сградата на общинската администрация – Банско,
всеки работен ден, ет. 3, стая 310. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
853
19. – Община Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени:
1. Парцеларен план за довеждащ и захранващ
водопровод за изграждане на напорен водоем в
имот № 000198 (общинска собственост), преминаващ през полски пътища с № 000106, № 000153,
№ 000154 (общинска собственост); поземлени
имоти № 000041, № 000152 (общинска собственост)
и поземлени имоти № 000165, № 000197 (частна
собственост), със сервитут, ограничаващ правото на ползване на поземлени имоти № 000166
(общинска собственост) и поземлени имоти
№ 000165 (частна собственост) в землището на
с. Изгрев, община Благоевград. 2. Парцеларен
план за ел. провод за изграждане на напорен
водоем в имот № 000198 (общинска собственост),
преминаващ през полски пътища с № 000105,
№ 000106, № 000153 (общинска собственост); по-
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землен имот № 000152 (общинска собственост) и
поземлен имот № 000197 (частна собственост) със
сервитут, ограничаващ правото на ползване на
поземлениимоти № 000041, № 000154 (общинска
собственост) и поземлен имот № 000197 (частна
собственост) в землището на с. Изгрев, община
Благоевград. 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
планове до общинската администрация.
895
8. – Община Габрово на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – план за регулация за частично изменение
на действащия застроителен и регулационен план
в част регулационна за част от кв. Хаджи Цонев
мост, гр. Габрово, в обхвата на „Път ІІІ-5004, обход
на гр. Габрово“. 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
относно ПУП и придружаващите го документи
до кмета на общината.
963
9. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация за частично
изменение на действащия застроителен и регулационен план в част регулационна за част от
кв. Чехлевци, гр. Габрово, в обхвата на „Път ІІІ5004, обход на гр. Габрово“. 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 относно ПУП и придружаващите го
документи до кмета на общината.
964
10. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за част от
строителния полигон на кв. Радецки, гр. Габрово,
в обхвата на „Път ІІІ-5004, обход на гр. Габрово“.
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 относно
ПУП и придружаващите го документи до кмета
на общината.
965
75. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за газоснабдяване
на УПИ ІV-11 – За СПОД, кв. 3, СПЗ гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Трасето на газопровода преминава през имоти с
№ 000178 (канал ) и 000282 (полски път) по КВС
на землището на гр. Елин Пелин. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел
„УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая
№ 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
737
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76. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – план за улична регулация по
чл. 16 ЗУТ за улица, свързваща републикански
път ІІІ-105 в участъка гр. Елин Пелин – с. Гара
Елин Пелин и път SFO-1231 (стар № ІV-60026) в
участъка с. Равно поле – сп. Верила в землището
на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите на засегнатите
имоти трасето на улицата преминава през имоти
№ 000045, 000249, 000295, 000296, 000453, 000454,
000936, 079007, 079011, 079014, 079017, 079021,
079023, 082004 и 082007 по КВС на землището на
с. Равно поле и имоти № 000178, 000282, 000474,
056008, 057014, 058024, 058025, 058027, 058028,
058029, 058030, 058031, 058055, 058056, 058057,
058033, 058036, 058045, 058046, 058048, 058062,
058098, 058099 и 060060 по КВС на землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област. С проекта за ПУП – ПУР се предвижда
изменение и на уличната регулация на УПИ ІХ19 – За ПСТД в кв. 68, и УПИ ІІІ-27 в кв. 69 по
плана на с. Равно поле. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
738
55. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (трасе за електропровод), захранващ ПИ
с идентификатор 36498.704.435 по кадастралната
карта и кадастрални регистри (КККР) в местността
Ени кория, землище гр. Карлово, преминаващ
през ПИ 36498.704.9625 – полски път –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.
815
268. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен план-схема за газификация към
ПУП – ПРЗ за гр. Куклен, община Куклен, област
Пловдив, който се намира за разглеждане в Община Куклен: гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски
43, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
861
4. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на подземен електропровод от
ЖР стълб 105/50 на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини“
и водопровод до ПИ 129035 (проектен имот 129064),
м. Комсалски кладенец, по КВС на землище Мало
Конаре, преминаващ през ПИ № 132046, 001687,
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001706, 130063. Дължината на електропровода е
1580 м и дължината на водопровода е 1896 м.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
893
3. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV
от съществуващ ЖБ стълб до ПИ 000436 с дължина 141 м, преминаваща през ПИ № 112057 и
000422 – полски пътища, и ПИ 000326 – път ІV
клас, по КВС на землище Овчеполци. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
894
212. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
e изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване и външен водопровод до
имот № 021007, м. Конлето, землище с. Скрът.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите
и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП за външно ел.
захранване, както следва: 000051, 000048, 000190,
000274, 000282, 000343, 016004, 016005, 016007,
016008, 016010, 016011, 016017, 016021, 016022,
021003, 021006, 021017, 021018, 071069, 071124, 071116
и 071117, и външен водопровод, както следва:
000274, 000282, 000343, 021003, 021006, 021017 и
021018, землище с. Скрът. Проектът се намира
в сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
920
11. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че на основание чл. 150,
ал. 1 и 2 и чл. 124, ал. 3 (отм.) ЗУТ е изработен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект „Газоснабдяване на Община „Марица“, подобект „Изграждане на главен
разпределителен газопровод и разпределителен
газопровод – клон 1, преминаващ през следните
имоти – частна собственост: ПИ 223.2; 223.10;
223.11; 223.12; 223.13; 223.14; 223.92; 223.101;
223.102; 223.115; 223.134; 223.147; 223.152, и през
имот и – собст веност на Общ ина „Марица“:
ПИ 223.106; 223.107; 223.111; 223.113 по КК на с.
Труд, област Пловдив“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
905
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44. – Община Радомир на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за ПИ 018014 по КВС
на гр. Радомир за определяне сервитутна зона за
прокарване на външно подземно ел. захранване
на нова кабелна линия 220 V и външен подземен
водопровод ∅ 133 – отклонение до имота. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
816
45. – Община Радомир на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура в землището на
с. Дрен и с. Горна Диканя за ПИ 102.35 по КВС
на с. Дрен, община Радомир, за определяне сервитутна зона на прокарване на външно подземно
ел. захранване на нова кабелна линия 20 kV. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
817
2. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе за ел. захранване на стопански сгради в УПИ XI-535 в кв. 73 по плана на
с. Побит камък, община Разград, с инвеститор
„Мираж – Автокомерс“ – ЕООД, Разград. Трасето преминава през следните поземлени имоти:
000098 – мера, общинска собственост, пресича
имот 000096 – път IV клас, и преминава през
имот с № 056005 – полски път, общинска собственост, в землището на с. Побит камък, община
Разград. Проектът се намира в стаи 202 и 211 на
Община Разград и на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Разград.
818
3. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
допуснат ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ – 48948.73.49; ПИ – 48948.73.263;
П И – 4 8 9 4 8 .7 3. 2 62 ; П И – 4 8 9 4 8 .7 3. 2 6 6;
ПИ – 48948.73.261 и ПИ – 48948.73.264 и схеми
ел., ВиК и пътна в местността Савака по кадастралната карта на с. Момино село, община
Раковски, и изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ от
VIII – общ., до ХХVІ – общ., в кв. 4; УПИ I – общ.,
и УПИ II – общ., в кв. 5 и УПИ I – общ., в кв.
6 по регулационен план на с. Момино село, община Раковски. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 1, стая № 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация – Раковски.
814
1. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява,
че е изготвен план на новообразуваните имоти в
цифров и графичен вид в М 1:1000 за земеделски
земи по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на
землище гр. Ветрен, община Септември, за ПИ с
№ 037305 и 037303, м. Турбаница, ПИ с № 046210,
046212 и 046213, м. Над селото, ПИ с № 038205,
038211, 038213, 038215, 038216, 038217, 038220, 038304
и 000669, м. Кьосови грамади, ПИ с № 035278,
035276, 035274, 035273, 035229, 035227 и 035230, м.
Вейовец. Планът на новообразуваните имоти и
регистрите към него са изложени за разглеждане
в сградата на общинската администрация – Септември, отдел „ТСУ“ и кметство гр. Ветрен. 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 община Септември.
896
9. – Община гр. Чипровци, област Монтана,
дирекция „Устройство на територията и строителство и проекти“, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за изграждане на водопровод и външно ел.
захранване за изграждане на обект: „Атракционен парк“, в поземлен имот № 81390.128.663 в
землището на гр. Чипровци, местност Мангесина
ливада, Община Чипровци, област Монтана, с
възложител община Чипровци. Проектите са
изложени за разглеждане в стая 303, ет. 3 в сградата на Община Чипровци. 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 проектите до общинската
администрация – гр. Чипровци.
739
2. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 203 – 204
и план за регулация (ПР) за УПИ I – „Резервоар“ в кв. 3 по плана на гр. Чирпан. Проектът
предвижда промяна на част от южната улична
регулационна линия на улица с осови точки 203
и 204, като се запазва успоредността на съществуващата улична регулация на отстояние 2 м от
най-изпъкналата част на подпорната стена на
напорен резервоар 400 куб. м до регулационната
линия, вследствие на което ширината на улица с
о.т. 203 – 204 се променя от 13 м на 10 м. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
922
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Цветан Иванов Дичев на чл. 11,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, по което е образувано адм.д. № 1140/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
909
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Полина
Златкова Златева-Хемпел от Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 11, ет. 10, ап. 48, чрез процесуален представител Маргарита Стоянова Златева
(майка на Полина Златева) срещу разпоредбата
на чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 3 от Инструкция № І,
Заповед № 1321 от 25.08.2006 г. на министъра на
вътрешните работи, изменена с Инструкция № І,
Заповед № 2809 от 24.11.2010 г. на министъра на
вътрешните работи, по което е образувано адм.д.
№ 516/2013 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.
910
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Добринка Костадинова
Димитрова с предмет законосъобразността на
одобрения с Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на ОбС – Варна, ПУП – ПУР на СО „Ваялар“,
СО „Траката“ и СО „Горна Трака“ в частта на
плана, засягаща собствения на жалбоподателката Добринка Костадинова Димитрова ПИ с
идентификатор 10135.2520.2033, означен по ПУР
като поземлен имот 2033. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 4400/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
821
Административният съд – Варна, ХІІ състав,  
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ е образувал адм.
дело № 4080/2012 г. по оспорване, предявено от
Живка Георгиева Вълканова против Решение
№ 552-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – Варна, с което е одобрен план за улична
регулация на улици и поземлени имоти за обекти, публична собственост – ПУП – ПУР на кв.
Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и
м. Кокарджа, при граници: път за с. Каменар,
бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и
СО „Сълзица“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема, в частта на ПИ № 1586.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен всетник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Живка
Георгиева Вълканова.
822
Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ е образувал
адм. дело № 4091/2012 г. по оспорване, предявено
от Биляна Атанасова Стоева, Юлияна Йорданова
Стоева, действаща лично и като пълномощник на
Мила Атанасова Хайслер, срещу Решение № 552-6
от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на кв. Изгрев за поземлен имот
№ 978. Заинтересованите страни имат право да
подадат заявление за конституиране като ответник
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Биляна
Атанасова Стоева, Юлияна Йорданова Стоева,
действаща лично и като пълномощник на Мила
Атанасова Хайслер.
823
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4574/2012 г. по оспорване,
предявено от Величка Георгиева Балчева и Тодор
Георгиев Тодоров против Решение № 552-6 по
протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за
с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и СО „Сълзица“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема, в частта на
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ПИ № 513. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от Величка Георгиева
Балчева и Тодор Георгиев Тодоров.
824
Административният съд – Варна, ХV състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Жечка Георгиева
Аврамова-Христова, Недялка Павлова Аврамова
и Маргарита Георгиева Йорданова с предмет
законосъобразността на одобрения с Решение
№ 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр. Варна,
ПУП – ПУР на СО „Акчелар“ в частта на плана,
засягаща собствения на жалбоподателите Жечка
Георгиева Аврамова-Христова, Недялка Павлова
Аврамова и Маргарита Георгиева Йорданова ПИ
с идентификатор 10135.2522.576. Заинтересуваните
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 4363/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
825
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основане чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4412/2012 г. по оспорване,
предявено от Пенка Иванова Димчева, Милена
Атанасова Тодорова и Иглика Атанасова Славова
на Решение № 551-6 по протокол № 10 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – план за улична регулация
на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост – ПУР на СО „Ваялар“, СО
„Траката“ и СО „Горна Трака“, в т. ч. и схеми:
схема за електронни и съобщителни мрежи и
съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за
газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема, в частта на
имот № 4445. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
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такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от Пенка Иванова
Димчева, Милена Атанасова Тодорова и Иглика
Атанасова Славова.
827
Административният съд – Варна, ХVІ състав,
на основание по чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. д. № 273/2013 г. по жалба
на Тодорка Димитрова Атанасова срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, на кв. Изгрев,
в частта му за ПИ № 2158. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за
чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес;. номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Тодорка Димитрова
Атанасова. Производството по делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.03.2013 г. от 9 ч.
874
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. д. № 4607/2012 г. по описа на
Административния съд – Варна, по жалба на
Иван Костадинов Куцаров срещу Решение № 5526 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта относно имот 853 (стар 3626),
кв. Изгрев, гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
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на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за
с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и с.о. „Сълзица“, в т. ч. и схеми: ВиК,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна
схема. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – гр. Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
875
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. д. № 4573/2012 г. по описа
на Административния съд – Варна, по жалба
на Пламен Иванов Панайотов срещу Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, в частта относно имот с ид.
№ 10135.2552.1612 по КККР – Варна, в кв. Изгрев,
с което е одобрен план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост – ПУП – ПУР на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа,
при граници: път за с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и с.о. „Сълзица“, в
т. ч. и схеми: ВиК, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
879
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218 ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4804/2012 г. по оспорване,
предявено от Марко Кръстев Марков и Радка
Гинчева Маркова срещу Решение № 550-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Акчелар“
(ДВ, бр. 71 от 2012 г.) за ПИ с идентификатор
10135.2522.836. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административен
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е не-
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допустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Марко
Кръстев Марков и Радка Гинчева Маркова.
924
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 4413/2012 г. по
оспорване, предявено от Ради Николов Караджов
срещу Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о „Горна Трака“ за
поземлен имот № 976. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Ради
Николов Караджов.
925
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. дело № 4680/2012 г. по оспорване, предявено от Румен Методиев Георгиев
срещу Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
с.о. „Траката“ за поземлен имот № 7115. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
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индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Румен
Методиев Георгиев.
926
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 4591/2012 г. по
оспорване, предявено от Анка Стойнева Христова
срещу Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
с.о. „Изгрев“ за поземлен имот № 65. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Анка
Стойнева Христова.
927
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
„Гражданско движение „ДНЕС“ – Общество срещу произвола“ – София, представлявано от председателя Галина Тодорова Николова чрез проц.
представител Николай Христов от АК – Габрово,
против разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на
местни такси и цени на територията на община
Габрово, приета с Решение № 254 от 23.12.2008 г.;
изм. с Решение № 267 от 15.11.2012 г.; изм. и доп.
с Решение № 298 от 20.12.2012 г. от Общинския
съвет – гр. Габрово. Същото е по реда на чл. 185
и сл. АПК с предмет на оспорване – разпоредба
от подзаконов нормативен акт на общински съвет,
във връзка с което е образувано адм. д. № 9/2013 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 6.03.2013 г. от 11,30 ч.
931
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Милко Драганов Попов, Жоро Драганов Попов и Венетка Димитрова Попова са оспорили
Заповед № 418 от 17.07.2012 г. на кмета на община „Родопи“, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за
кв. 53, с. Брестовица, община „Родопи“, област
Пловдив, като отпада УПИ III – магазин, и се
образува УПИ III – агроаптека, по червените,
сините и зелените линии, надписи и зачертавания. В УПИ III – агроаптека – запазване на
съществуващите сгради, означени като „мс“ и
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„мж“ и с плътен червен контур. Ново застрояване,
свързано с новото застрояване в УПИ IV-895 по
задължителната линия с червен контур. Определя се устройствена зона „Жм“ с показатели,
указани в матрицата със син контур, за което е
образувано адм. д. № 105/2013 г., ХVIII състав,
насрочено за 4.03.2013 г. от 10 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
876
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Стояна Гатова Карагьозова, Христо Недялков
Протохристов и Гълъбина Георгиева Първанова
са оспорили Заповед № 12ОА1418 от 14.06.2012 г.
на кмета на община Пловдив, с която е одобрено
изменение на ПУП – план за регулация на част
от кв. 58 нов (167 стар) по плана на Централната
градска част – Пловдив, като от УПИ ІV-1297,
УПИ V-1296 и УПИ IX-1311 се урегулират нови:
УПИ ІV-518.980 – жилищно застрояване по имотните граници на ПИ с идентификатор 56784.518.980
по КК на гр. Пловдив; УПИ V-518.1624, жилищно
застрояване по имотните граници на ПИ с идентификатор 56784.518.1624 по КК – Пловдив, и УПИ
IX-1311 по зелените зачертавания, линии, щрихи
и надписи за регулация, за което е образувано
адм. дело № 3475 по описа на съда за 2012 г.,
ХVІІІ състав, насрочено за 14.03.2013 г. от 13,30 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересувано лице на заявителя.
838
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Правилника
за организацията и дейността на обществения
посредник на Община Ветово, приет с Решение
№ 472 по протокол № 33 от 29.01.2010 г. на Общинския съвет – гр. Ветово, по което оспорване
е образувано адм. дело № 28/2013 г. по описа на
Административния съд – Русе, VІ състав, насрочено за 6.03.2013 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна
е кметът на Община гр. Ветово.
930
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 11249/2012 г. по описа на II
отделение, 37 състав, по жалба на Костадин Иванов, Герасим Иванов, Павлина Иванова, Йордан
Йорданов, Георги Йорданов, Тодорка Иванова,
Янка Иванова и Николай Иванов, всички от
София, срещу Решение № 412 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
проект за ПУП – план за улична регулация, план
за регулация, план за застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура за ж.к. Люлин 3 в граници:
бул. Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул.
Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров, съобразно приложения проект, в частта, с която е
одобрен план за регулация и застрояване за УПИ
II – за озеленяване, и с режим на Тгo, кв. 39, м.
Люлин 3, в който попада имот с идентификатор
№ 68134.4361.360, кв. 39, ж.к. Люлин 3, с площ 360
кв. м, собственост на жалбоподателите. Всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в настоящото производство с
подаване на заявления до съда в едномесечен
срок от деня на обнародването на обявлението
в „Държавен вестник”.
837
Районният съд – Кюстендил, гр. колегия, V
състав, призовава Бахус Джанбали, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 22.03.2013 г. в 11,40 ч.
като ответник по гр.д. № 2648/2012 г. по описа
на Кюстендилския районен съд, заведено от
Евелина Петрова Стоянова за развод, за да му
бъдат връчени книжа – препис от искова молба
и приложени документи. Ако същият не се яви
в съдебното заседание, за да получи преписите
от исковата молба и от приложенията към нея,
съдът ще му назначи особен представител. Указва на призованата страна, че може да посочи
съдебен адресат.
832
Районният съд – Луковит, призовава Пламен
Георгиев Филев с постоянен и настоящ адрес Кърджали, ул. Генерал Чернозубов 15, като длъжник
по ч.гр.д. № 238/2012 г. по описа на Районния
съд – Луковит, образувано по предявено от „БНП
Париба пърсънъл файненс“ – ЕАД, София, заявление по чл. 410 ГПК, като му се указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на съда
за връчване на книжата по делото.
873
Пазарджишкият районен съд връчва на Андриян Костов Анастасов с постоянен адрес Разград,
ул. Жеравна 112, сега с неизвестен адрес, препис
от исковата молба и приложенията като ответник
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по гр.д. № 3655/2012 г. за издръжка, заведено от
Лазар Андриянов Анастасов, действащ лично и
със съгласието на своя законен представител Дора
Лазарова Букева. Ответникът да посочи съдебен
адрес. Ако въпреки обнародването в „Държавен
вестнтик“ ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията,
съдът ще му назначи особен представител.
820
Плевенският районен съд, XI гр. състав, уведомява Александър Михайлович Лебедев, гражданин на Украйна, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр.д. № 6760/2012 г. по описа на
ПРС, XI състав, от Владислава Петкова Върбанова по чл. 49 СК и в деловодството на съда на
адрес Плевен, ул. Д. Константинов 25, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
това уведомление в „Държавен вестник”. При
неявяването на Александър Михайлович Лебедев
или на упълномощено от него лице в двуседмичния
срок съдът ще му назначи особен представител.
835
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав, призовава Бейхан Йълмаз, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 20.03.2013 г. в 9,30 ч. като
ответник по гр. д. № 18820/2012 г., заведено от
Шенай Акиф Йълмаз от Куклен, за иск по чл. 127а
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
877
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Ангел Христов Диколаков с последен известен
адрес в гр. Стамболийски, ул. Черковна 1, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.03.2013 г.
в 14 ч. като ответник по гр. д. № 19016/2012 г.,
заведено от Росица Ангелова Диколакова от гр.
Стамболийски, за иск за издръжка. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
878
Поморийският районен съд, гражданска колегия, първи състав, уведомява Джоузеф Магуайър,
гражданин на Република Ирландия, с неизвестен
адрес, че е ответник по гр. д. № 799/2012, образувано по предявен от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас, за цена на иск – 216,41
лв., като му се указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на ПРС за връчване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. При неявявяне на
ответника в указания срок ще му бъде назначен
особен представител по ЗПП.
923
Русенският районен съд, 12 гр. състав, призовава Чиу-Фенг Хуанг, родена на 2.01.1974 г., с
последен известен адрес в гр. Сливо поле, община
Сливо поле, област Русе, ул. Хан Аспарух 3, с
неизвестен настоящ адрес, да се яви в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда за получаване на препис
от искова молба и доказателствата за отговор по
чл. 131 ГПК по гр.д. № 8998/2012 г. по описа на
РРС, на основание чл. 48, ал. 1 ГПК, заведено
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от Танджу Неджатиев Ниязиев. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще є
бъде назначен особен представител.
787
Софийският районен съд, III гр. отделение,
87 състав, уведомява Осман Кемал Парлакисик,
роден на 5.12.1971 г. в Истанбул, Турция, че има
качеството на ответник по гр.д. № 23648/2012 г.
по описа на СРС, III гр.о., 87 състав, образувано
по предявен иск за развод от Мария Александрова
Теофилова, като му указва, че в двуседмичен срок
от публикацията следва да се яви в канцеларията на СРС, III гр.о., за връчване на книжата по
делото, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
834
Хасковският районен съд уведомява Дженифър Хелън Колеф от гр. Аперхат, Шекспир
Авеню 68, окръг Уелингтън, Нова Зеландия, без
адресна регистрация в Република България, да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа
като ответница по гр.д. № 1950/2010 г., заведено
от Рафет Шабан Халим от Хасково и Мюневер
Юсеин Халим от Хасково, с правно основание
чл. 124, ал. 1 ГПК. Ако не се яви, за да получи
съобщението с книжата в указания срок, те ще
се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
833
Видинският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД обявява,
че е образувано гр. д. № 288/2012 г. по мотивирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
София, представлявана от зам.-председателя
Антоанета Стоянова Цонкова, против Борислав
Александров Благоев с постоянен адрес Видин, ул. Ал. Стамболийски 25А, с цена на иска
293 648,36 лв. и същото е насрочено за първо
открито заседание на 5.06.2013 г. от 11 ч., като
се иска на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1 . м о т о ц и к л е т м а р к а „Ч З 3 5 0 “, р а м а
№ 4726039824 с ДК№ВН1013В; 2. л.а. марка „Опел“,
модел „Аскона“, рама №WOL000087F1262575
с ДК№ ВН5088ВА; 3. л.а. марка „Мерцедес“,
модел „20 0 Д“, рама №W DB1241201 A 543922
с ДК №ВН5773ВК; 4. т.а. марка „Мерцедес“,
модел „410 Д“, рама №WDB6114181P366926 с
ДК №ВН7364ВМ; 5. л.а. марка „Шкода“, модел „Фелици я“, рама №TMBEEF613T0264679
с ДК №ВН1976ВК; 6. л.а. марка „Опел“, мод е л „ В е к т р а“, р а м а №WOL 0 0 0 0 8 7 P 519 8 59 0
с ДК №ВН3993ВА; 7. л.а. марка „Деу“, мо де л „Некси я“, ра ма № K L AT F 0 8Y1SB6 0 9 217
с ДК№ВН3004ВК; 8. л.а. марка „А лфа“, моде л „Роме о“, ра ма № Z A R1670 0 0 0 0 0 676 47 с
ДК№ВН3124ВК; 9. л.а. марка „Фиат“, модел „Купе“,
рама №ZFA175000P0021373 с ДК№ВН3467ВК;
10. л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама
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№W FOA X XGCA ASD71661 с ДК №ВН4399ВК;
11. л.а. марк а „Ма зда“, модел „323“, ра ма
№JMZBG13C200784868 с ДК №ВН1801ВК; 12.
л.а. марк а „Форд “, моде л „Мон де о“, ра ма
№W F0N X XGBBN R P72940 с Д К №ВН4954ВК;
13. л.а. марка „Фиат“, модел „Пунто“, рама
№ Z FA1760 0 0 0 0298598 с Д К №ВН 5425ВК ; 14.
л.а. марк а „Форд “, моде л „Мон де о“, ра ма
№W F0A X XGBBAV R 39307 с ДК №ВН 5568ВК;
15. л.а. марка „Фиат“, модел „Пунто“, рама
№ZFA18800000035752 с ДК№ВН5724ВК; 16. л.а.
марка „Рено“, модел „19“, рама №VF1B53J0507539768
с ДК№ВН3403ВК; 17. т.а. марка „Фиат“, модел „ Д у к ат о“, ра ма №Z FA 29 0 0 0 0 0 0 075145 с
ДК №ВН7303ВК; 18. л.а. марка „Фиат“, мо де л „Пу н т о“, р а м а № Z FA176 0 0 0 0 6 0 2 4577 с
ДК№ВН7534ВК; 19. л.а. марка „Алфа“, модел
„Роме о 156“, ра ма № Z A R 932 0 0 0 0 0 0 83851 с
ДК№ВН7646ВК; 20. л.а. марка „Опел“, модел
„Астра караван“, рама №WOL000051R2509320
с ДК№ВН7698ВК; 21. л.а. марка „Опел“, моде л „В ек т ра“, ра ма №WOL 0 J BF 35 W10 94370
с Д К № ВН8 351 ВК ; 2 2 . л .а . м а р к а „ Пе жо“,
модел „306“, рама №V F37BDH Y230693076 с
ДК №ВН8622ВК; 23. л.а. марка „Опел“, модел „Век т ра“, рама №WOL 0 0 0 038T5147913 с
ДК №ВН9495ВК; 24. л.а. марка „БМВ“, мо дел „318 И“, рама №W BACA 31090EG84141 с
ДК№ВН9749ВК; 25. л.а. марка „Форд“, модел
„Мон де о“, ра ма №W FOF X XGBBF PP55191 с
ДК№ВН0042ВМ; 26. л.а. марка „Форд“, модел
„Е скор т“, ра ма №W F 0A X XG CA ATC60 0 46 с
ДК№ВН0083ВМ; 27. л.а. марка „Форд“, модел
„Фок ус“, ра ма №W FON X XG CDN Y R 58079 с
ДК №ВН0156ВМ; 28. л.а. марка „БМВ“, модел „318 ТДС“, рама №WBACC51070ES10952 с
ДК№ВН0456ВМ; 29. л.а. марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рама №WVWZZZ1HZSP459673 с
ДК№ВН0457ВМ; 30. л.а. марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рама №W V WZZZ1HZRP099533
с ДК№ВН0567ВМ; 31. л.а. марка „Форд“, модел „Мондео“, рама №WF0WXXGBBW2L63783
с ДК№ВН2146ВМ; 32. л.а. марка „Крайслер“,
модел „Вояджер“, рама №1C4GHN4M3SU108156
с ДК №ВН2720ВМ; 33. л.а. марка „Хюндай“,
модел „Аксент“, рама №KMHVA31NPXU417097
с ДК№ВН3611ВМ; 34. л.а. марка „Форд“, модел „Уинстар“, рама №2FMDA56U6YBB86512 с
ДК№ВН3727ВМ; 35. л.а. марка „Форд“, модел
„Скорпио“, рама №WF0A X XGAGAKD42020 с
ДК№ВН4017ВМ; 36. л.а. марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рама №W V WZZZ1HZTP246204
с ДК№ВН5012ВМ; 37. л.а. марка „Опел“, модел „Аст ра“, рама №WOL0TGF35X 2015309 с
ДК№ВН5594ВК; 38. л.а. марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рама №W V WZZZ1HZPW042545
с ДК№ВН5247ВМ; 39. л.а. марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рама №3V W1931HLTM303389 с
ДК №ВН5982ВМ; 40. л.а. марка „А лфа“, модел „Ромео 156“, рама №Z A R93200001142407
с ДК№ВН7352ВМ; 41. л.а. марка „Алфа“, модел „Ромео 156“, рама №Z A R93200001122549
с ДК№ВН7959ВМ; 42. л.а. марка „БМВ“, модел „320 И“, рама №W BACB11040FC09962 с
ДК№ВН9632ВМ; 43. л.а. марка „Нисан“, модел „Терано“, рама №VSKT V UR20U0211789 с
ДК №ВН9893ВМ; 44. л.а. марка „ДЕУ“, мо -
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дел „Некси я“, рама №K L AT F19Y1W D042173
с ДК№ВН0250ВР; 45. л.а. марка „Джип“, модел „Вра н глер“, ра ма №1J4F Y59E 0K J13222 8
с ДК№ВН0266ВР; 46. л.а. марка „Опел“, моде л „Кор с а“, ра м а №VSX0 0 0 0 78R438636 0 с
ДК№ВН3413ВР; 47. л.а. марка „Форд“, модел
„Мон део“, ра ма №W F 0A X XGBBAT L 349 09 с
ДК№ВН4480ВР; 48. л.а. марка „Форд“, модел
„Мон део“, рама №W FOA X XGBBA PC24789 с
Д К №5739ВР; 49. л.а. марк а „Х юн да й“, мо дел „Ку пе“, рама №K MH JG31R PX U124918 с
ДК№ВН5979ВР; 50. л.а. марка „Форд“, модел
„Ескорт“, рама №W FON X XGCA NSM13057 с
ДК№ВН6985ВР; 51. л.а. марка „Алфа“, модел
„Роме о 156“, ра м а № Z A R 932 0 0 0 010 8379 7 с
ДК№ВН8846ВР; 52. л.а. марка „БМВ“, модел „316“,
рама №WBACA11020EL55640 с ДК№ВН9851ВР;
53. л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама
№W F0A X XGCA ATC63604 с ДК №ВН1355ВС;
54. л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама
№W F0NX XGCA N W U44031 с ДК №ВН4370ВР;
55. л.а. марка „Мицубиши“, модел „Галант“,
рама №JMBSNEA6AVZ001048 с ДК№ВН5615ВР;
су мата в размер 26,21 лв., п редставл яващи
левовата равностойност на 13,40 евро, ведно с
лихвите по разплащателна сметка BG91 CECB
9790 1470 1643 01 в „ЦКБ“ – АД, клон Видин, с
титуляр Борислав Александров Благоев; сумата
в размер 202,15 лв., представляващи левовата
равностойност на 103,36 евро, ведно с лихвите по
разплащателна сметка № BG80 CECB 9790 4470
1643 00 в „ЦКБ“ – АД, клон Видин, с титуляр
Борислав Александров Благоев.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
1. сумата 5880 лв. от продажбата на л.а.
марк а „Фол ксва г ен“, моде л „Пас ат “, ра ма
№WVWZZZ3AZSE122851 с ДК№ВН6766ВА; 2. сумата 1760 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Вектра“, рама №WOL000089K1187244 с
ДК№ВН9382ВК; 3. сумата 2570 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Орион“, рама
№WFOFXXGCAFMK26106 с ДК№ВН9816ВА; 4.
сумата 7040 лв. от продажбата на л.а. марка „Ауди“,
модел „А 4“, рама №WAUZZZ8DZSA033433; 5. сумата 8440 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Вектра“, рама №WOL0JBF1911048638 с
ДК№ВН7868ВК; 6. сумата 1430 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Вектра“, рама
№WOL000087K5070351 с ДК№В0778ВН; 7. сумата
3420 лв. от продажбата на л.а. марка „Ауди“, модел
„80 Авант 2.0 Е“, рама №WAUZZZ8CZNA033664 с
ДК№ВН0948ВН; 8. сумата 6320 лв. от продажбата
на л.а. марка „Опел“, модел „Фронтера“, рама
№SED53MWL4RV626335 с ДК№ВН5577ВА; 9. сумата 6760 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Омега“, рама №WOL000021T1124186 с
ДК№ВН8671ВА; 10. сумата 2900 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама
№WFOBXXGCABPJ84930 с ДК№ВН9693ВА; 11.
сумата 3340 лв. от продажбата на л.а. марка
„Пежо“, модел „306“, рама №VF37CDJZ230357679
с ДК№ВН0274ВК; 12. сумата 3080 лв. от продажбата на л.а. марка „Рено“, модел „19“, рама
№VF1B53J2510848493 с ДК№ВН0642ВК; 13. сумата
1670 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама №WFOAXXGCA ANS39126 с
ДК№ВН0712ВК; 14. сумата 4780 лв. от продажбата
на л.а. марка „Ауди“, модел „80 Авант 2.0 Е“,
рама №WAUZZZ8CZPA212252 с ДК№ВН2372ВК;
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15. с у мата 314 0 л в. о т п рода жбата на л.а.
марк а „М и ц у би ш и“, модел „Ла нс ер“, ра ма
№JMBLNCD4WPU501271 с ДК№ВН3059ВК; 16. сумата 2490 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Фронтера“, рама №SED53MWL4PV542344 с
ДК№ВН3378ВК; 17. сумата 3840 лв. от продажбата
на л.а. марка „Ланчия“, модел „Ипсилон“, рама
№ZLA84000001159012 с ДК№ВН3839ВК; 18. сумата 3890 лв. от продажбата на л.а. марка „Ситроен“,
модел „Ксантия“, рама №VF7X17B00017B5697 с
ДК№ВН3901ВК; 19. сумата 3320 лв. от продажбата
на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рама
№WVWZZZ1HZRP097352 с ДК№ВН4953ВК; 20. сумата 3340 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Фронтера“, рама №SED52SUD2RV616976
с ДК№ВН5080ВК; 21. сумата от 5880 лв. от продажбата на л.а. марка „Мерцедес“, модел „Е 220“,
рама №WDB2100041A141235 с ДК№ВН5700ВК; 22.
сумата 8770 лв. от продажбата на л.а. марка „Мерцедес“, модел „А 160“, рама №WDB1680331J157782
с ДК№ВН0375ВМ; 23. сумата 6800 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Мареа“, рама
№ZFA18500000362272 с ДК№ВН0671ВМ; 24. сумата 3770 лв. от продажбата на л.а. марка „Алфа“,
модел „Ромео 146“, рама №ZAR93000002096617 с
ДК№ВН3850ВК; 25. сумата 5360 лв. от продажбата
на л.а. марка „Алфа“, модел „Ромео 156“, рама
№ZAR93200000011520 с ДК№ВН2406ВМ; 26. сумата 3380 лв. от продажбата на л.а. марка „Рено“,
модел „Меган“, рама №VF1BA0F0514854990 с
ДК№ВН4274ВМ; 27. сумата 3380 лв. от продажбата на л.а. марка „Рено“, модел „Меган“, рама
№VF1BA0A0515062897 с ДК№ВН4284ВМ; 28. сумата 4480 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“,
модел „Мондео“, рама №WF0NXXGBBNVM76463
с ДК№ВН4576ВМ; 29. сумата 4770 лв. от продажбата на л.а. марка „КИА“, модел „Сепиа“, рама
№KNEFB2432W5702280 с ДК№ВН6236ВМ; 30.
сумата 5800 лв. продажбата на л.а. марка „Ауди“,
модел „А 6“, рама №WAUZZZ4AZTN070577 с
ДК№ВН0506ВР; 31. сумата 2180 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Пунто“, рама
№ZFA17600006021103 с ДК№ВН7172ВР; 32. сумата
3620 лв. от продажбата на л.а. марка „Сеат“,
модел „Кордоба“, рама №VSSZZZ6KZWR082800
с ДК№ВН8847ВР; 33. сумата 3950 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Браво“, рама
№ZFA18200005031957 с ДК№ВН0278ВС; 34. сумата
5350 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“,
модел „Фокус“, рама №WF0NXXWPDNXP72042
с ДК№ВН3913ВР; 35. сумата 5080 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Пунто“, рама
№ZFA18800000057028 с ДК№ВН8748ВК; 36. сумата
12 260 лв. от продажбата на л.а. марка „Алфа“,
модел „Ромео 156“, рама №ZAR93200001321854
с ДК№ВН4923ВМ.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на отчужденото имущество, при условията
на евентуалност да бъде предявен иск с цена
140 808,36 лв., изчислена въз основа на стойността,
обективирана в договорите за покупко-продажба
на МПС.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
1. су мата 20 0 лв. от прода жбата на л.а.
марк а „Фол ксва г ен“, моде л „Пас ат “, ра ма
№WVWZZZ3AZSE122851 с ДК№ВН6766ВА;2. сумата 200 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Вектра“, рама №WOL000089K1187244 с
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ДК№ВН9382ВК; 3. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Орион“, рама
№WFOFXXGCAFMK26106 с ДК№ВН9816ВА; 4.
сумата 500 лв. от продажбата на л.а. марка „Ауди“,
модел „А 4“, рама №WAUZZZ8DZSA033433; 5. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Вектра“, рама №WOL0JBF1911048638 с
ДК№ВН7868ВК; 6. сумата 500 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Вектра“, рама
№WOL000087K5070351 с ДК№В0778ВН; 7. сумата
500 лв. от продажбата на л.а. марка „Ауди“, модел
„80 Авант 2.0 Е“, рама №WAUZZZ8CZNA033664 с
ДК№ВН0948ВН; 8. сумата 500 лв. от продажбата
на л.а. марка „Опел“, модел „Фронтера“, рама
№SED53MWL4RV626335 с ДК№ВН5577ВА; 9. сумата 200 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Омега“, рама №WOL000021T1124186 с
ДК№ВН8671ВА; 10. сумата 200 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама
№WFOBXXGCABPJ84930 с ДК№ВН9693ВА; 11.
сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Пежо“, модел „306“, рама №VF37CDJZ230357679
с ДК№ВН0274ВК; 12. сумата 200 лв. от продажбата на л.а. марка „Рено“, модел „19“, рама
№VF1B53J2510848493 с ДК№ВН0642ВК; 13. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“,
модел „Ескорт“, рама №WFOAXXGCA ANS39126
с ДК№ВН0712ВК; 14. сумата 300 лв. от прод а ж б ат а н а л.а . м а рк а „ Ау д и “, мод е л „ 8 0
Авант 2.0 Е“, рама №WAUZZZ8CZPA212252 с
ДК№ВН2372ВК; 15. сумата 300 лв. от продажбата
на л.а. марка „Мицубиши“, модел „Лансер“, рама
№JMBLNCD4WPU501271 с ДК№ВН3059ВК; 16.
сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Фронтера“, рама №SED53MWL4PV542344 с
ДК№ВН3378ВК; 17. сумата 400 лв. от продажбата
на л.а. марка „Ланчия“, модел „Ипсилон“, рама
№ZLA84000001159012 с ДК№ВН3839ВК; 18. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Ситроен“,
модел „Ксантия“, рама №VF7X17B00017B5697 с
ДК№ВН3901ВК; 19. сумата 200 лв. от продажбата
на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рама
№WVWZZZ1HZRP097352 с ДК№ВН4953ВК; 20.
сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Опел“,
модел „Фронтера“, рама №SED52SUD2RV616976
с ДК№ВН5080ВК; 21. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Мерцедес“, модел „Е 220“,
рама №WDB2100041A141235 с ДК№ВН5700ВК; 22.
сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Мерцедес“, модел „А 160“, рама №WDB1680331J157782
с ДК№ВН0375ВМ; 23. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Мареа“, рама
№ZFA18500000362272 с ДК№ВН0671ВМ; 24. сумата 500 лв. от продажбата на л.а. марка „Алфа“,
модел „Ромео 146“, рама №ZAR93000002096617 с
ДК№ВН3850ВК; 25. сумата 300 лв. от продажбата
на л.а. марка „Алфа“, модел „Ромео 156“, рама
№ZAR93200000011520 с ДК№ВН2406ВМ; 26. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Рено“,
модел „Меган“, рама №VF1BA0F0514854990 с
ДК№ВН4274ВМ; 27. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Рено“, модел „Меган“, рама
№VF1BA0A0515062897 с ДК№ВН4284ВМ; 28. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“,
модел „Мондео“, рама №WF0NXXGBBNVM76463
с ДК№ВН4576ВМ; 29. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „КИА“, модел „Сепиа“, рама
№KNEFB2432W5702280 с ДК№ВН6236ВМ; 30. су-
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мата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Ауди“,
модел „А 6“, рама №WAUZZZ4AZTN070577 с
ДК№ВН0506ВР; 31. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Пунто“, рама
№ZFA17600006021103 с ДК№ВН7172ВР; 32. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Сеат“,
модел „Кордоба“, рама №VSSZZZ6KZWR082800
с ДК№ВН8847ВР; 33. сумата от 300 лева от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Браво“,
рама №ZFA18200005031957 с ДК№ВН0278ВС; 34.
сумата 200 лв. от продажбата на л.а. марка „Форд“,
модел „Фокус“, рама №WF0NXXWPDNXP72042
с ДК№ВН3913ВР; 35. сумата 300 лв. от продажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Пунто“, рама
№ZFA18800000057028 с ДК№ВН8748ВК; 36. сумата 500 лв. от продажбата на л.а. марка „Алфа“,
модел „Ромео 156“, рама №ZAR93200001321854
с ДК№ВН4923ВМ.
Съдът у казва на третите заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имущест вото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд
не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
710
Врачанският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 864/2012 г. със страни:
Комисия за отнемане на незаконно придобито
имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез зам.-председателя є А. Цонкова, с адрес за призоваване:
Видин, пл. Бдинци 1, стая 53, против Райко Илиев
Михайлов с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул.
Добруджа 8, община Козлодуй, област Враца, и
Боряна Любенова Михайлова с постоянен адрес
гр. Козлодуй, ул. Добруджа 8, община Козлодуй,
област Враца, с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) и с искане за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 160 500,96 лв., а именно:
От Райко Илиев Михайлов и Боряна Любенова
Михайлова на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
1. Нива от 9,000 дка, четвърта категория
зем я в местност та Совата, представл яваща
имот № 046009 (парцел № 9 от масив № 46)
по картата на възстановената собственост на
гр. Козлодуй, при граници и съседи: № 046010,
нива на Станка Иванова Бучелушева; № 046026,
нива на Петър Венев Янакиев; № 046008, нива
на Цветана Иванова Бербекарова, и № 000345,
полски път на община гр. Козлодуй, а съгласно
скица № 3272 от 19.06.2012 г. на СГКК – Враца:
поземлен имот с идентификатор 37798.46.9, с
адрес на поземления имот: м. Совата; трайно
предназначение на територията: земеделска;
начин на трайно ползване: нива; площ: 9000 кв.
м, стар номер 046009, при съседи: 37798.46.40;
37798.46.26; 37798.46.10; 37798.46.36, придобит с н.а.
№ 3, т. VІ, рег. № 6153, дело № 277 от 23.07.2001 г.
2. Нива от 5,000 дка, четвърта категория земя
в местност та Мерите, представляваща имот
№ 030004 (парцел № 4 от масив № 30) по картата
на възстановената собственост на гр. Козлодуй,
при граници и съседи: № 030003, нива на Живка
Петрова Кожухарова; № 000937, пасище, мера на
община гр. Козлодуй; № 000339, полски път на
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община гр. Козлодуй, и № 000300, път ІІ клас
на Министерството на транспорта, а съгласно
скица № 3271 от 19.06.2012 г. на СГКК – гр. Враца: поземлен имот с идентификатор 37798.30.4;
с адрес на поземления имот: м. Мерите; трайно
предназначение на територията: земеделска;
начин на трайно ползване: нива; площ: 4999 кв.
м; стар номер 030004, при съседи: 37798.30.9;
37798.607.29; 37798.30.7; 37798.30.3, придобит с н.а.
№ 21, т. VІ, рег. № 6406, дело № 293 от 31.07.2001 г.
3. Недвижим имот в землището на гр. Козлодуй
и съставляващ дворно място от 1196 кв. м, седма
категория, в местността Крушов баир, представляващ имот № 605015, парцел 15, масив 605,
ведно с построената в имота масивна жилищна
сграда, застроена на три етажа, приземен етаж
със застроена площ 75,85 кв.м, първи етаж със
застроена площ 161,60 кв. м, тавански етаж 182 кв.
м и общ обем на сградата 1006,50, при съседи на
имота: имот № 60510 – нива на Йордан Маринов
Кюланов, № 000728 – пасище, мера на кметство
Козлодуй, № 000331 – полски път на кметство
Козлодуй, № 605011 – нива на Надя Руменова
Томова, а съгласно скица № 3172 от 13.06.2012 г.
от СГКК – гр. Враца: поземлен имот с идентификатор 37798.508.102 с адрес: гр. Козлодуй,
местност Крушов баир, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), площ
1196 кв. м; съседи: 37798.508.129, 37798.508.101,
37798.508.103, 37798.508.108, придобит с н.а. № 16,
т. ІV, рег. № 2981, дело № 126 от 9.03.2005 г. 4.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с
ДК № ВР3266ВК, рама № W0L000087P5063982,
цвят син. 5. Зърнокомбайн марка „JOHN DEERE“,
модел 975 с ДК № ВР02075, рама № 009752Z,
двигател № 313881CD, цвят зелен.
От Райко Илиев Михайлов на основание чл. 4,
ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата от 50,96 лв. – салдо по разплащателна
сметка в лева с номер BG87CECB97901048701701,
открита на 26.04.2005 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Монтана; 2. Сумата от
50 лв., представляваща равностойността на 1 дял
от капитала на „Бул Импортинг“ – ЕООД, ЕИК
201505580, със седалище и адрес на управление:
гр. Козлодуй, ул. Ломска 116, община Козлодуй,
област Враца.
От Райко Илиев Михайлов и Боряна Любенова
Михайлова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата от 2500 лв., представляваща пазарната оценка към момента на отчуждаването на
лек автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ с
ДК № ВР4824АК, рама № 1102М035. 2. Сумата
от 3700 лв., представляваща пазарната оценка
към момента на отчуждаване на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „711 Д“ с ДК
№ ВР5562А Р, рама № W DB66930310778123. 3.
Сумата от 12 000 лв., представляваща пазарната
оценка към момента на отчуждаване на товарен
автомобил марка „Форд“, модел „Транзит ФТ 15“ с
ДК № ВР0083ВА, рама № WF0LXXGBFLYC18868.
4. Сумата от 3100 лв., представляваща пазарната
оценка към момента на отчуждаване на лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Каризма“ с
ДК № ВР5318ВС, рама № XMCLNDA4AVF01591.
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На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
е предявен при условията на евентуалност иск
за отнемане в полза на държавата на сумата,
материализирана в договорите за продажба на
МПС, както следва:
1. Сумата от 500 лв., представляваща договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 12840 от 6.10.2008 г. на
лек автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ с
ДК № ВР4824АК, рама № 1102М035. 2. Сумата
от 1000 лв., представляваща договорната цена,
материализирана в договор за покупко-продажба
рег. № 6533 от 9.05.2007 г. на товарен автомобил
марка „Мерцедес“, модел „711 Д“ с ДК № ВР5562АР,
рама № WDB66930310778123. 3. Сумата от 1000
лв., представляваща договорната цена, материализирана в договор за покупко-продажба рег.
№ 5862 от 4.06.2008 г. на товарен автомобил марка
„Форд“, модел „Транзит ФТ 15“ с ДК № ВР0083ВА,
рама № WF0LXXGBFLYC18868. 4. Сумата от 500
лв., представляваща договорната цена, материализирана в договор за покупко-продажба рег.
№ 9992 от 17.12.2010 г. на лек автомобил марка
„Мицубиши“, модел „Каризма“ с ДК № ВР5318ВС,
рама № XMCLNDA4AVF01591.
От Райко Илиев Михайлов и Боряна Любенова
Михайлова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 9 и 10 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата от 25 100 лв., представляваща пазарната оценка към момента на отчуждаване на
недвижим имот в гр. Козлодуй, ж.к. 3 юг, съставляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 30, бл. 15, вх. Б, ет. 4, състоящ се от две
стаи и кухня, със застроена площ 58,48 кв. м, а
при условията на евентуалност е предявен иск
по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД
(отм.) за отнемане в полза на държавата на
сумата, материализирана в нотариалния акт за
продажбата, както следва: 1. Сумата от 9800 лв.,
представляваща договорната цена, материализирана в нотариален акт № 1, т. ІІ, рег. № 2659,
дело № 76 от 10.05.2012 г. (акт № 190, том ІІ,
дело № 355, вх. рег. № 1194 от 10.05.2012 г. на
СВ – Козлодуй), с който е продаден недвижим
имот в гр. Козлодуй, ж.к. 3 юг, съставляващ
самостоятелен обек т в сг рада – апартамент
№ 30, бл. 15, вх. Б, ет. 4, състоящ се от две стаи
и кухня, със застроена площ 58,48 кв. м.
Заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед възможностите по чл. 29
ЗОПДИППД (отм.) не по-късно от 2 месеца от
датата на обнародването. Първото по делото
заседание е насрочено за 20.06.2013 г. в 11 ч.
928
Търговищк и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява на всички
заинтересовани, че на 30.11.2012 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 327/2012 г. по
искане от 30.11.2012 г. на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност, ЕИК
131463734, адрес: София, ул. Г. С. Раковски 112, ет. 3,
срещу Юлиян Илиев Йорданов, Анжела Кирилова
Йорданова, и двамата от гр. Омуртаг, ул. Генералска
20, вх. Д, ет. 1, ап. 2, и ЕТ „Юлиян Йорданов“ с
фирма „Джордан – Юлиян Илиев“ със седалище в
гр. Омуртаг, ул. Толбухин 12а, с ЕИК 125016839, за
отнемане в полза на държавата на притежавано от
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последните имущество на обща стойност 487 818,07
лв., представляваща стойността на: жилище – апартамент № 2 на втория етаж в жилищна сграда – Конфекция 11, вх. Д, построена върху парцел X-1547, в
кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, ул. Генерал Тотлебен,
който апартамент се състои от една стая, кухня,
сервизно помещение и балкон, със застроена площ
49,40 кв. м, при съседи: от изток – терен на блока
и ап. 1; от запад – ап. 3; от север – стълбището на
блока и ап. 1; от юг – терен на блока; отгоре – ап. 6,
и отдолу – помещение на БСФС, заедно с принадлежащото на това жилище избено помещение
№ 8, със светла площ – 5,51 кв. м, при съседи: от
изток – общо помещение; от запад – коридор на
избите; от север – изба 7; от юг – терен на блока;
отгоре – помещение на БСФС, и отдолу – земя, ведно
със 109/10 000 ид.ч. от общите части на жилищната
сграда и правото на строеж по нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 181, том I,
дело № 85/1997 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Омуртаг, с вх. рег. № 281 на парт. кн., т. 117,
стр. 35, на стойност 32 400 лв.; с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 105, том I,
дело № 41/2001 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Омуртаг, с вх. рег. № 112/2001 г., акт № 30,
том I, дело № 42/2001 г., ЕТ „Джордан – Юлиян
Илиев“, ЕИК 125016839, закупува на 23.02.2001 г. от
„Трико“ – АД – гр. Омуртаг, недвижим имот, намиращ
се в промишлената зона на гр. Омуртаг, а именно:
незастроено дворно място с площ 2400 кв. м, за което е отреден парцел I-10 в кв. 3 по плана на града
при граници на парцела: ул. Безименна, парцел II-10
и имоти на „Кента“ – АД, гр.Омуртаг, на стойност
27 972 лв. С нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 155, том I, дело № 1201/2002 г.,
дворно място с площ 2670 кв. м, за което е отреден
урегулиран поземлен имот II-10 в кв. 3 по плана на
града заедно с построената в него масивна сграда с
площ 690 кв. м, при граници на имота: ул. Заводска,
УПИ III, УПИ-I, с пазарна стойност 234 360 лв.; лек
автомобил марка и модел „Москвич 408“ (2138), с
рег. № Т2761Г, собственост на Юлиян Илиев Йорданов; рама № 499091, двигател № 192133, цвят: бял,
дата на първа регистрация – 1.01.1967 г., с пазарна
стойност към настоящия момент 200 лв.; полуремарке „Кьогел“ СН 24 П 90 1.110 с рег. № Т3594ЕЕ,
рама № WK0S00056616, цвят: сив метлик, с пазарна
цена към настоящия момент  42 436,07 лв.; товарен
автомобил марка и модел „Щаер 9 С 14“, с рег.
№ Т2897ХТ, рама № VANY914YY02YY1133, двигател
612618685, цвят: син, с пазарна стойност 9600 лв.;
товарен автомобил марка и модел „Фолксваген ЛТ
35“, с рег. № Т7182ХТ, рама № 2992524878, двигател
002876481, цвят: зелен, дата на първа регистрация – 3.07.1989 г., с пазарна стойност 6700 лв.; сумата
в размер 134 130 лв., представляваща стойността на
закупени, но впоследствие отчуждени МПС: товарен автомобил марка и модел „Ифа В 50 Л“, с рег.
№ Т0187АС, рама № 78045680620183104, двигател
№ 27993658811435, цвят: червен, дата на първа регистрация – 27.03.1978 г., с пазарна стойност към датата
на неговото отчуждаване – 21.12.2005 г., 3300 лв.;
ремарке за товарен автомобил с рег. № Т0629ЕЕ,
рама № 01765, цвят: син, дата на първа регистра-
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ция – 1.01.1991 г., с пазарна стойност към момента
на неговото отчуждаване – 3.10.2007 г., 8900 лв.;
полуремарке „Кьогел“ СН24 с рег. № Т0830ЕЕ, рама
№ WK0SN0024W0714746, цвят: зелен, дата на първа
регистрация – 27.08.1998 г. с пазарна стойност към
датата на неговото отчуждаване – 1.08.2008 г., 8500 лв.;
полуремарке „Кьогел“ СН24 с рег. № Т0909ЕЕ, рама
№ WK0SN0024W0714747, цвят: зелен, дата на първа
регистрация – 25.08.1998 г., с пазарна стойност към
датата на неговото отчуждаване – 17.01.2007 г., 7300
лв.; влекач „ДАФ ФТ 95 ХВ 430“, с рег. № Т2004ТТ,
рама № XLRTE47XS0E508861, двигател № Т41138,
цвят: бял, дата на първа регистрация – 7.10.1999 г.,
с пазарна стойност към датата на неговото отчуждаване – 25.11.2008 г., 45 500 лв.; товарен автомобил
марка и модел „Ифа В 50 Л“, с рег. № Т1919АВ,
рама № 8454419, двигател № 27994368608491, цвят:
зелен, дата на първа регистрация – 1.01.1987 г., с
пазарна стойност към датата на неговото отчуждаване – 29.11.2006 г., 5500 лв.; товарен автомобил,
марка и модел „Ифа В 50 Л“, с рег. № Т2896ТВ,
рама № К55510, двигател № 27992279003585, цвят:
зелен, дата на първа регистрация – 1.01.1985 г., с
пазарна стойност към датата на неговото отчуждаване – 23.12.2003 г., 5500 лв.; товарен автомобил, марка
и модел „Мерцедес 809“, с рег. № Т2932АС, рама
№ WDB67000110774768, двигател № 36490610012631,
цвят: зелен, дата на първа регистрация – 11.11.1986 г.,
с пазарна стойност към датата на неговото отчуждаване – 23.01.2004 г., 13 500 лв.; товарен автомобил
марка и модел „Ифа В 50 Л“, с рег. № Т1829TТ,
рама № 8723647, двигател № 27993198324600, цвят:
зелен, дата на първа регистрация – 16.12.1981 г., с
пазарна стойност към датата на неговото отчуждаване – 13.11.2007 г., 2600 лв.; товарен автомобил
марка и модел „Шкода Мадара“, с рег. № Т6814АС,
рама № 110500331791011, двигател № 11314600552,
цвят: син, дата на първа регистрация – 1.01.1991 г.,
с пазарна стойност към датата на неговото отчуждаване – 2.10.2007 г., 11 200 лв.; влекач „Даф ФТ 95 ХВ
380“, с рег. № Т8189АС, рама № XLRTE47XSDE466565,
двигател № Т07555, цвят: бял, дата на първа регистрация – 4.11.1998 г., с пазарна стойност към датата
на неговото отчуждаване – 12.05.2008 г., 22 350 лв.
В срок до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция заинтересованите лица могат
да предявят претенции върху описаното имущество. Първото съдебно заседание е насрочено на
31.05.2013 г. от 9,30 ч.
841

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на М ла деж ко
сдружение „Лавър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 5.03.2013 г. в 17 ч. в София, ул. 680
№ 9, ет. 3, при следния дневен ред: приемане отчета за дейността на сдружението за 2012 г. 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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