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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59,
80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109
от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от
2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51,
60 и 77 от 2011 г. и бр. 21, 60 и 77 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 65а се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Забрана за
отчитане на пола като актюерски фактор при
определяне на застрахователната премия“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Не се допуска отчитане на пола като
актюерски фактор при определяне на застра
хователната премия.“

§ 2. В преходните и заключителните разпоред
би се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 11а се отменя.
2. Създава се § 11б:
„§ 11б. (1) Разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 се
прилага за сключени след 20 декември 2012 г.:
1. застрахователни договори;
2. споразумения между страните, с които се
продължават застрахователни договори, които
не съдържат клауза за автоматично подновяване
и които са сключени до 20 декември 2012 г.
включително.
(2) За договори, сключени до 20 декември
2012 г. включително, отчитането на пола като
актюерски фактор при определяне размера на
застрахователната премия се допуска, в слу
чай че застрахователите ползват надеждна и
редовно актуализирана публична статистическа
информация, от която е видно определящото
значение на пола.
(3) Не е налице сключване на договори и
споразумения по смисъла на ал. 1:
1. при автоматично подновяване след 20
декември 2012 г. на застрахователни договори,
сключени до 20 декември 2012 г. включително;
2. при коригиране след 20 декември 2012 г. на
отделни елементи на застрахователни договори,
сключени до 20 декември 2012 г. включително,
когато тези корекции са резултат на предвари
телно договорени параметри и съгласието на
застрахованото лице не е необходимо;
3. когато застрахованото лице с едностранно
волеизявление след 20 декември 2012 г. при
вежда в действие допълнителни застраховки,
за чиито условия е постигнато предварително
съгласие в договори, сключени до 20 декември
2012 г. включително.

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

(4) При прехвърлянето на застрахователен
портфейл, съставен от застрахователни догово
ри, сключени до 20 декември 2012 г. включи
телно, от един застраховател на друг, спрямо
прехвърляните застрахователни договори в
процедурата по прехвърлянето на портфейла
след 20 декември 2012 г. чл. 65а не се прилага.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98
и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституци
онния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 246:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска отчитане на пола като
актюерски фактор при определяне размера на
пожизнената пенсия във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване.“;
б) в ал. 8:
аа) създава се нова т. 1:
„1. не са спазени изискванията на кодекса;“
бб) досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съот
ветно т. 2, 3, 4 и 5.
2. В преходните и заключителните разпо
редби:
а) параграф 11в се отменя;
б) създава се § 11г:
„§ 11г. (1) Забраната по чл. 246, ал. 3 се
прилага по отношение на пенсионните дого
вори за изплащане на пожизнена пенсия от
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, сключени след 20 декември 2012 г.
(2) За пенсионни договори, сключени до 20
декември 2012 г. включително, отчитането на
пола като актюерски фактор при изчисляване
размера на пожизнената пенсия се допуска, в
случай че пенсионноосигурителното дружество
ползва надеждна и редовно актуализирана
публична статистическа информация, от ко
ято е видно определящото значение на пола.
Страните по договорите по изречение първо
могат да уговорят, че изчисляването на пен
сиите, изплащани след 20 декември 2012 г.,
ще се извършва въз основа на биометричните
таблици, които ще се използват за изчисляване
размера на пенсиите по пенсионните договори,
сключени след тази дата.“
§ 4. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон пенсионноосигурителните
дружества, които предлагат изплащане на
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пожизнени пенсии от фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване въз основа
на биометрични таблици, различни за двата
пола, представят за одобрение биометричните
таблици, които ще бъдат използвани за изчис
ляване размера на пенсиите по пенсионните
договори, сключени след 20 декември 2012 г.
§ 5. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г. и бр. 4 и 15 от 2013 г.) в преходните и
заключителните разпоредби на Закона за из
менение и допълнение на Закона за здравното
осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 30:
а) думите „отменените разпоредби на
чл. 99к – 99н и чл. 106б“ се заменят с „досе
гашните разпоредби на чл. 81 – 88, чл. 89 – 90г,
чл. 90е, чл. 90з – 97в, чл. 99б, чл. 99в,
чл. 99е – 99н и чл. 106б“;
б) създава се изречение второ: „За инвес
тициите на техническите резерви на здравноосигурителното дружество се прилага Кодексът
за застраховането.“
2. В § 32 се създава ал. 4:
„(4) За договорите за доброволно здравно
осигуряване по ал. 1, 2 и 3 се прилагат чл. 65а,
104а и § 11б от преходните и заключителните
разпоредби на Кодекса за застраховането.“
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 20 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 35
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за изменение на Закона за електронното
управление, приет от ХLI Народно събрание
на 20 февруари 2013 г.
Издаден в София на 26 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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ЗАКОН

за изменение на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82
от 2009 г.)
§ 1. В глава четвърта наименованието на
раздел ІV се изменя така: „Съответствие с
изискванията за оперативна съвместимост и
информационна сигурност“.
§ 2. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „са сертифицирани за съ
ответствие с“ се заменят със „съответстват на“.
2. В ал. 2 думите „са сертифицирани“ се
заменят със „съответстват на изискванията“.
§ 3. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от акредитирани“ и думата
„лица“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Методиката и правилата за извършване
на оценката за съответствие се определят с
наредбата по чл. 43, ал. 2.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 4. Член 58 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление
(обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от
2010 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 42 от 2012 г.) в
чл. 53а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думите „Регламент (ЕС)
№ 211/2011“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Методиката и правилата за извършва
не на оценката за съответствие се уреждат с
наредба на Министерския съвет.“
3. Алинея 6 се отменя.
4. В ал. 8 думите „акредитираните от ми
нистъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията лица по ал. 3 изда
ват“ се заменят с „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
издава“.
§ 6. (1) За информационни системи, разра
ботени или в процес на разработка към датата
на влизане в сила на този закон, се прилагат
разпоредбите на този закон.
(2) Издадените към датата на влизане в
сила на този закон сертификати за оператив
на съвместимост и информационна сигурност
запазват своето действие.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 20 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1812
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УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Тър
говския закон, приет от ХLI Народно събрание
на 20 февруари 2013 г.
Издаден в София на 26 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Търговския закон
(обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г.,
бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от
1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58,
100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31
и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105
от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53
и 60 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо накрая се
добавя „или устава“, в изречение второ думи
те „акционерно дружество към“ се заменят
с „капиталово дружество към дружествения
договор или“ и се създава изречение трето:
„При удостоверяване на подписа нотариусът
проверява правата на вносителя.“
2. В ал. 5 в изречение второ след думите
„извлечение от“ се добавя „дружествения до
говор или“.
§ 2. Създава се чл. 303а:
„Срок при парични задължения
Чл. 303а. (1) Страните по търговска сделка
могат да договорят срок за изпълнение на
парично задължение не повече от 60 дни. По
изключение може да бъде договорен и по-дъ
лъг срок, когато това се налага от естеството
на стоката или услугата или по друга важна
причина, ако това не представлява явна злоупо
треба с интереса на кредитора и не накърнява
добрите нрави.
(2) Когато длъжникът е публичен възложител,
страните могат да договорят срок за изпълне
ние на парично задължение не повече от 30
дни. По изключение може да бъде договорен и
по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато
това се налага от естеството на стоката или
услугата или по друга важна причина, ако това
не представлява явна злоупотреба с интереса
на кредитора и не накърнява добрите нрави.
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(3) Ако не е уговорен срок за плащане, па
ричното задължение трябва да бъде изпълнено в
14-дневен срок от получаване на фактура или на
друга покана за плащане. Когато денят на полу
чаване на фактурата или поканата за плащане
не може да се установи или когато фактурата
или поканата са получени преди получаване на
стоката или услугата, срокът започва да тече от
деня, следващ деня на получаване на стоката
или услугата, независимо че фактурата или
поканата за плащане са отпреди това.
(4) Когато договорът или закон предвижда пре
глеждане или приемане на стоката или услугата,
срокът по ал. 3 започва да тече от приемането
или от приключването на преглеждането, ако
фактурата или поканата за плащане са получени
преди това. Срокът за преглеждане или приемане
е 14 дни от получаване на стоката или услугата.
По изключение може да бъде договорен по-дълъг
срок за преглеждане или приемане, когато това
се налага от естеството на стоката или услугата
или по друга важна причина.
(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 не се прила
гат за:
1. менителничните задължения;
2. задълженията в открито производство по
несъстоятелност;
3. обезщетенията за вреди, включително и
застрахователни обезщетения.
(6) Правилата по този член се прилагат
и за сделки, страна по които са занаятчии и
лица, извършващи услуги с личен труд или
упражняващи свободна професия.“
§ 3. Създава се чл. 309а:
„Неизпълнение на парично задължение
Чл. 309а. (1) Когато кредиторът е изпълнил
задълженията си, а длъжникът е в забава за
плащане, ако не е уговорено друго, кредиторът
има право на обезщетение в размер на законната
лихва от деня на забавата, както и на обезще
тение за разноски за събиране на вземането
в размер на не по-малко от 80 лева, без да е
необходима покана. Кредиторът може да търси
обезщетение за действително претърпените вреди
и направени разноски за събиране в по-висок
размер съобразно общите правила.
(2) Когато е уговорено разсрочено плащане,
обезщетенията по ал. 1 се дължат съответно
за забавените вноски.
(3) Ограничаване на отговорността по ал. 1
и 2 може да бъде уговорено само ако това не
представлява явна злоупотреба с интереса на
кредитора и не накърнява добрите нрави. Огра
ничаване на отговорността е недействително,
когато длъжникът е публичен възложител.“
§ 4. В чл. 324 думите „в течение на вре
мето, необходимо според обстоятелствата“ се
заличават.
§ 5. В чл. 327 се създава ал. 3:
„(3) Относно сроковете на плащане се
прилагат съответно общите правила на глава
двадесет и първа.“
§ 6. В чл. 608 ал. 1 се изменя така:
„(1) Неплатежоспособен е търговец, който
не е в състояние да изпълни изискуемо:
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1. парично задължение, породено от или
отнасящо се до търговска сделка, включително
нейната действителност, изпълнение, неизпъл
нение, прекратяване, унищожаване и разваляне,
или последиците от прекратяването є, или
2. публичноправно задължение към държа
вата и общините, свързано с търговската му
дейност, или
3. задължение по частно държавно вземане.“
§ 7. В чл. 645, ал. 4 след думата „свръхза
дължеността“ се добавя „но не по-рано от една
година преди подаването на молбата“.
§ 8. В чл. 646 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думата „Нищожност“ се
заменя с „Недействителност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Могат да бъдат обявени за недействи
телни по отношение на кредиторите на не
състоятелността следните действия и сделки,
извършени от длъжника след началната дата
на неплатежоспособността, съответно свръхза
дължеността, в посочените в т. 1 – 3 срокове
преди подаване на молбата по чл. 625:
1. изпълнение на неизискуемо парично задъл
жение, независимо от начина на изпълнението,
извършено в едногодишен срок;
2. учредяване на ипотека или залог за
обезпечаване на необезпечено от длъжника
дотогава вземане срещу него, извършено в
едногодишен срок;
3. погасяване на изискуемо парично задъл
жение на длъжника, независимо от начина на
изпълнението, извършено в 6-месечен срок.“
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 – 7:
„(3) Ако кредиторът е знаел, че длъжникът е
неплатежоспособен или свръхзадължен, срокът
по ал. 2, т. 1 и 2 е две години, а срокът по
ал. 2, т. 3 – една година.
(4) Знанието по ал. 3 се предполага, когато:
1. длъжникът и кредиторът са свързани
лица, или
2. кредиторът е знаел или е бил в състояние
да узнае обстоятелства, въз основа на които
може да се направи обосновано предположе
ние за наличието на неплатежоспособност или
свръхзадълженост.
(5) Алинея 2, т. 1 и 3 не се прилагат, ако
изпълнението е в кръга на обичайната дейност
на длъжника и когато:
1. е извършено съобразно уговореното между
страните едновременно с предоставянето на
равностойна стока или услуга в полза на длъж
ника или до 30 дни след падежа на паричното
задължение, или
2. след извършване на плащането кредиторът
реално е предоставил на длъжника равностойна
стока или услуга.
(6) Алинея 2, т. 2 не се прилага, когато
залогът или ипотеката са учредени:
1. преди или едновременно с предоставянето
на кредит на длъжника;
2. да заместват друго вещно обезпечение,
което не може да бъде обявено за недействи
телно според правилата на този раздел;
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3. за обезпечаване на кредит, предоставен
за придобиване на предмета на залога или
ипотеката.
(7) Недействителността по ал. 2 не засяга
правата, които добросъвестни трети лица са
придобили възмездно преди вписването на иско
вата молба. Недобросъвестността се предполага
до доказване на противното, ако третото лице
е свързано лице с длъжника или с лицето, с
което длъжникът е договарял.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 8.
§ 9. Член 647 се изменя така:
„Отменителни искове
Чл. 647. (1) Освен в предвидените от закона
случаи могат да бъдат обявени за недействител
ни по отношение на кредиторите на несъстоя
телността следните действия и сделки, ако са
извършени от длъжника в посочените в т. 1 – 6
срокове преди подаване на молбата по чл. 625:
1. безвъзмездна сделка, с изключение на
обичайното дарение, по която страна е свързано
лице с длъжника, извършена в тригодишен срок;
2. безвъзмездна сделка, извършена в дву
годишен срок;
3. възмездна сделка, при която даденото
значително надхвърля по стойност полученото,
извършена в двугодишен срок, но не по-рано
от датата на неплатежоспособността, съответно
свръхзадължеността;
4. учредяване на ипотека, залог или лично
обезпечение за чужди задължения, извършено
в едногодишен срок, но не по-рано от датата
на неплатежоспособността, съответно свръх
задължеността;
5. учредяване на ипотека, залог или лично
обезпечение за чужди задължения в полза на
кредитор, който е свързано лице с длъжника,
извършено в двугодишен срок;
6. сделка, която уврежда кредиторите, по
която страна е свързано лице с длъжника,
извършена в двугодишен срок.
(2) Алинея 1 се прилага и за действия и
сделки, извършени от длъжника в периода
между подаване на молбата по чл. 625 и датата
на решението за откриване на производството
по несъстоятелност.
(3) Недействителността по този член не за
сяга правата, които трети добросъвестни лица
са придобили възмездно преди вписването на
исковата молба. В тези случаи съответно се
прилага чл. 646, ал. 8.“
§ 10. Член 649 се изменя така:
„Предявяване на отменителен иск
Чл. 649. (1) Иск по чл. 645, 646 и 647 от този
закон и по чл. 135 от Закона за задълженията
и договорите, свързан с производството по
несъстоятелност, може да предяви синдикът,
а при негово бездействие – всеки кредитор на
несъстоятелността, в едногодишен срок от откри
ване на производството, съответно от момента
на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2.
Ако прихващането е извършено след датата на
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решението за откриване на производството по
несъстоятелност, срокът тече от извършването
на прихващането.
(2) В случаите по ал. 1 синдикът, съответно
кредиторът може да предяви и обусловените
от посочените искове осъдителни искове за
попълване на масата на несъстоятелността.
(3) Когато искът е предявен от кредитор,
съдът служебно конституира синдика като съ
ищец. При предявен от кредитор иск по ал. 1
друг кредитор няма право да предяви същия
иск, но може да встъпи като съищец не покъсно от първото по делото заседание.
(4) В производството по обявяване на
недействителност на сделка или действие,
презумпцията по чл. 135, ал. 2 от Закона за
задълженията и договорите се прилага за всички
свързани лица.
(5) Иск по ал. 1 се предявява пред съда по
несъстоятелността. Влязлото в сила решение
има действие за длъжника, синдика и всички
кредитори.
(6) В производствата по предявени искове
по ал. 1 държавни такси за всички инстанции
не се внасят предварително. Ако искът бъде
уважен, следващите се държавни такси се съ
бират от осъдената страна, а ако искът бъде
отхвърлен, държавните такси се събират от
масата на несъстоятелността.“
§ 11. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 1г:
„§ 1г. „Публичен възложител“ по смисъла
на този закон е всяко лице по чл. 7 от Закона
за обществените поръчки.“
Допълнителна разпоредба
§ 12. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2011/7/ЕС на Европейския парла
мент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно
борбата със забавяне на плащането по търговски
сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Параграфи 2 – 5, 11 и 16 не се прила
гат за договорите, сключени до 15 март 2013 г.
§ 14. (1) Параграф 7, § 8 относно ал. 2 и
ал. 5 – 7, § 9 и 10 се прилагат за заварените от
този закон производства по несъстоятелност и
искови производства за попълване масата на
несъстоятелността.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на
този закон предявените искове по досегашните
разпоредби на чл. 645, ал. 4, чл. 646, ал. 2, т. 1
и 3, чл. 647 и 649, по които производствата са
висящи, могат да бъдат оттеглени без съгла
сието на ответниците, независимо от фазата,
в която се намира производството.
§ 15. Предявените до влизането в сила на
този закон искове по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 се
решават по досегашния ред.
§ 16. В Закона за лечебните заведения (обн.,
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.;
попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108
от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и
62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и
59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99
и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г.
и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 и
държавните лечебни заведения – търговски
дружества, извършват плащания по сделките по
ал. 4 в срок от 60 дни от деня на получаване
на фактура или на друга покана за плащане.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 20 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1844

УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за енерге
тиката, приет от ХLI Народно събрание на
27 февруари 2013 г.
Издаден в София на 27 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от
2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от
2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и
98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.,
бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр.
38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) За защита интересите на по
требителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма се създава Обществен
съвет като консултативно звено за решаване
на проблеми от специалната компетентност на
министъра, определена в този закон.
(2) В състава на Обществения съвет по ал. 1
се включват представители на Министерство
то на икономиката, енергетиката и туризма,
потребителски сдружения, научни съюзи, син
дикални организации и юридически лица с
нестопанска цел.
(3) Общественият съвет по ал. 1 се създава
със заповед на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
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(4) Със заповедта по ал. 3 се определят въ
просите, които Общественият съвет разглежда,
както и условията и редът за осъществяване
на неговата дейност.“
§ 2. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Комисията има право да изменя
утвърдените цени на електрическата енергия
по време на ценовия период, като:
1. изменя разполагаемостта по чл. 21, ал. 1,
т. 21, както и количеството електрическа енер
гия на обществения доставчик, в съответствие
с които производителите и/или общественият
доставчик са длъжни да сключват сделки с
крайните снабдители, при съобразяване с енер
гийния баланс с цел осигуряване на максимална
защита на интересите на крайните клиенти
и при спазване на принципа за осигуряване
на баланс между интересите на енергийните
предприятия и клиентите;
2. изменя размера на технологични разходи
на енергийните предприятия при производство,
пренос и разпределение на електрическа енер
гия, като определя целевите им стойности при
спазване на принципа за осигуряване на баланс
между интересите на енергийните предприятия
и клиентите;
3. изменя признатия размер на други ценооб
разуващи елементи при спазване на принципа
за осигуряване на баланс между интересите на
енергийните предприятия и клиентите.
(2) В случаите по ал. 1 комисията може да
приеме съкратени процедури и срокове.
(3) Решението за изменение на цените влиза
в сила от деня на приемането му от комисията.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обна
родването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 27 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1968

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 37
На основание чл. 99, ал. 2 от Конститу
цията на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Възлагам на Сергей Дмитриевич Станишев
да състави правителство.
Издаден в София на 27 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
1967
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и
16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г.,
бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр.,
бр. 16 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За доставките на стоки между лице, устано
вено на територията на държава членка, и негови

клонове или структурни звена, установени на
територията на страната, както и доставките на
стоки между лице, установено на територията
на страната, и негови клонове или структурни
звена, установени на територията на друга дър
жава членка, се прилагат общите правила на
закона, регламентиращи режима на доставките.“
2. В ал. 4 думите „или услуги“ се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Не е доставка на услуга доставката на
услуга между лице, установено на територия
та на държава членка, и негови клонове или
структурни звена, установени на територията
на страната, и обратното, както и доставката
на услуга между клонове или структурни зве
на, установени на територията на страната, и
клонове или структурни звена в състава на
същото лице, установени на територията на
друга държава членка, в тези случаи е налице
вътрешен оборот.“
§ 2. В чл. 20 след думите „ал. 3“ се добавя
„и ал. 4, т. 2“.
§ 3. В чл. 53, ал. 3 думите „ал. 2, т. 4 и“ се
заличават.
§ 4. В чл. 60:
1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или в ре
гистър БУЛСТАТ“.
2. В ал. 6 думите „30-дневен“ се заменят с
„45-дневен“, а накрая се добавя „или в регистър
БУЛСТАТ.“
§ 5. В чл. 61, ал. 1 и 2 думата „седем“ се
заменя с „45“.
§ 6. В чл. 67:
1. Заглавието се изменя така:
„Корекции на данък, за който не е упражне
но право на приспадане и на ползван данъчен
кредит в други случаи“.
2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В случаите на чл. 79, ал. 8 от закона
регистрираното лице има право:
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1. да увеличи размера на ползвания частичен
данъчен кредит в размер, определен по следната
формула:
а) за недвижимите вещи:
УДК= (Дпчдк – Дпчдк х Кгпчдк) х 1/20 х
БГ, където:
УДК е увеличението на размера на ползвания
частичен данъчен кредит;
Дпчдк – данъкът с право на приспадане на
частичен данъчен кредит;
Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от
закона, изчислен на базата на оборотите за
годината, през която е упражнено правото на
приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до изтичане на 20-годишния срок, считано от
годината на упражняване правото на частичен
данъчен кредит включително;
б) за всички останали стоки или услуги:
УДК= (Дпчдк – Дпчдк х Кгпчдк) х 1/5 х
БГ, където:
УДК е увеличението на размера на ползвания
частичен данъчен кредит;
Дпчдк – данъкът с право на приспадане на
частичен данъчен кредит;
Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от
закона, изчислен на базата на оборотите за
годината, през която е упражнено правото на
приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до изтичане на 5-годишния срок, считано от
годината на упражняване правото на частичен
данъчен кредит включително;
2. когато не е приспаднало данъчен кредит
при производството, закупуването, придоби
ването или вноса на стоки или услуги, които
впоследствие използва само за извършване на
облагаеми доставки по чл. 69 от закона, да
упражни право на данъчен кредит в размер,
определен по следната формула:
а) за недвижимите вещи:
ДК= ДДС х 1/20 х БГ, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит
с право на приспадане;
ДДС – размерът на данъка върху добавена
та стойност съгласно данъчните документи за
производството, закупуването, придобиването
или вноса, за който не е упражнено право на
приспадане;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до изтичане на 20-годишния срок, считано от
годината на производството, закупуването, при
добиването или вноса;
б) за всички останали стоки или услуги:
ДК= ДДС х 1/5 х БГ, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит
с право на приспадане;
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ДДС – размерът на начисления данък върху
добавената стойност съгласно данъчните доку
менти за производството, закупуването, придо
биването или вноса, за който не е упражнено
право на приспадане;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до изтичане на 5-годишния срок, считано от
годината на производството, закупуването,
придобиването или вноса.
(2) Увеличаването на размера на ползвания
частичен данъчен кредит по ал. 1, т. 1 или
упражняването на правото на данъчен кредит
по ал. 1, т. 2 се извършва чрез издаване на
протокол, който съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94,
ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен данък, за който е упражнено пра
во на приспадане на частичен данъчен кредит,
или начислен данък, за който не е упражнено
право на приспадане;
6. брой години по ал. 1;
7. коефициент по ал. 1, т. 1;
8. размерът на увеличения данъчен кредит по
ал. 1, т. 1 или частта на размера на данъчния
кредит по ал. 1, т. 2.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Правото на данъчен кредит по ал. 1,
т. 2 се упражнява само когато регистрираното
лице е отразило данъчния/те документ/и за
производството, закупуването, придобиването
или вноса на стоката или услугата в дневника
за покупки в срока по чл. 124, ал. 4 от закона.“
§ 7. В чл. 78 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Гарантирането на автентичността на про
изхода, целостта на съдържанието и четливостта
на фактурата или известието към фактурата по
чл. 114, ал. 10 от закона могат да се осигуряват
и чрез друга технология или процедура.
(11) Приемането от получателя на електронни
фактури и електронни известия към фактури се
счита, че отговаря на изискванията на чл. 114
от закона, независимо дали приемането се из
вършва в писмена форма (официално или не)
или чрез мълчаливо съгласие (чрез обработване
или плащане на получените фактури и известия
към фактурите).“
§ 8. В чл. 79:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фактура/известие се издава по реда
на закона, когато не възниква задължение за
начисляване на данък за:
1. доставка на стоки като посредник в три
странна операция с място на изпълнение на тери
торията на друга държава членка; във фактурата/
известието като основание за неначисляване на
данък се вписва „чл. 141 2006/112/ЕО“;
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2. извършена доставка на стоки и/или услуги
от нерегистрирано по закона лице или лице,
регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100,
ал. 2 от закона в рамките на независимата му
икономическа дейност, с място на изпълнение
на територията на страната. Във фактурата/
известието като основание за неначисляване
на данък се вписва „чл. 113, ал. 9“;
3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от
закона от данъчно задължено лице в рамките
на независимата му икономическа дейност;
във фактурата/известието като основание за
неначисляване на данък се вписва „обратно
начисляване“, както и съответната разпоредба
от закона или правилника;
4. за доставка от данъчно задължено лице на
стоки, с място на изпълнение на територията
на трета страна или територия; във фактурата/
известието като основание за неначисляване
на данък се вписва – съответната разпоредба
на закона;
5. за вътреобщностна доставка на стоки;
във фактурата/известието като основание за
неначисляване на данък се вписва „обратно
начисляване“, както и съответната разпоредба
от закона.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставката с място на изпълнение на
територията на друга държава членка:
1. на стоки от данъчно задължено лице,
установено на територията на страната, се до
кументира по правилата на законодателството
на тази друга държава членка;
2. на стоки при условията на дистанционни
продажби се документира по правилата на за
конодателството на тази друга държава членка.“
3. В ал. 5 думите „чл. 86, ал. 1 ППЗДДС“ се
заменят с „режим на облагане на маржа – ту
ристически услуги“ .
4. Създават се ал. 14, 15, 16 и 17:
„(14) За извършени авансови плащания за
две или повече доставки на стоки или услуги,
данъкът за които става изискуем през един и
същи данъчен период, може да се издаде сборна
фактура.
(15) Фактура за доставка на стока или услуга
или за получено авансово плащане може да се
издаде в срока за издаване на сборна фактура,
когато тази доставка не е последвана от други,
поради прекратяване на договора през същия
данъчен период.
(16) Разпоредбите на чл. 114, ал. 7 и чл. 115,
ал. 7 от закона се прилагат само за доставки с
място на изпълнение на територията на страната.
(17) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 4
и чл. 23, ал. 4 и 5 от закона, когато достав
чикът е данъчно задължено лице, установено
на територията на страната, и доставката е с
място на изпълнение на територията на друга
държава членка, документирането се извърш
ва по правилата на законодателството на тази
държава членка.“
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§ 9. В чл. 79а се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така:
„Издаване на фактура или известие към
фактура от името и за сметка на доставчика
– самофактуриране, когато доставчикът и по
лучателят са лица, установени на територията
на страната“.
2. Алинеи 1 – 13 се изменят така:
„Чл. 79а. (1) В случаите по чл. 113, ал. 11
от закона, когато доставчикът и получателят
са данъчно задължени лица, установени на те
риторията на страната, и доставката е с място
на изпълнение на територията на страната, до
кументирането се извършва по реда на закона
и този правилник.
(2) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона
получателят по доставката с място на изпълне
ние на територията на страната може да издава
фактура или известие към фактура от името и
за сметка на доставчика – данъчно задължено
лице, ако има предварително споразумение
(устно и писмено) за това между двете страни.
В тези случаи доставчикът не се освобождава
от отговорност за задълженията по отношение
на документирането на доставките и свързаните
с това задължения по закона и този правилник.
(3) Когато получателят не издаде фактура в
законоустановения срок, доставчикът е длъжен
да документира, декларира и отчете доставката.
(4) Споразумението се счита за предвари
телно, когато е сключено преди началото на
самофактурирането.
(5) Условията на предварителното споразуме
ние и процедурите за приемане на всяка фактура
между доставчика и получателя се определят
от двете страни.
(6) Споразумението по ал. 1 може да съдържа
следната информация:
1. име, адрес и идентификационен номер за
целите на ДДС на получателя;
2. име, адрес и идентификационен номер за
целите на ДДС на доставчика;
3. срок, за който се сключва споразумението;
4. съгласие на доставчика да приема фак
турите, издавани от получателя от името и за
сметка на доставчика;
5. начин, по който доставчикът ще уведомя
ва получателя за неприемане на издадените от
получателя от негово име фактури;
6. съгласие на доставчика да не издава факту
ри за доставките, обхванати от споразумението;
7. задължение на доставчика за незабавно
уведомяване на получателя при прекратяване
на регистрация по ДДС.
(7) Ако в споразумението не е предвидено
друго, доставчикът изрично потвърждава на
получателя приемането на издадената при
условията на самофактуриране фактура или
известие към фактура.
(8) Ако в споразумението не е предвидено
друго, погрешно съставени или поправени до
кументи при самофактурирането се анулират
по реда на чл. 116 от закона от получателя по
доставката. За погрешно съставени се смятат
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и издадените от получателя фактури и известия
към тях, които не са приети от доставчика, в
съответствие с предвидения за това ред.
(9) Получателят по доставката не може да
делегира издаването на фактурата или известието
към фактурата на трето лице.
(10) Преди издаване на фактура или известие
към фактура при самофактуриране получателят
по доставката извършва проверка за валидна
регистрация по закона на доставчика към датата,
на която данъкът е станал изискуем.
(11) В случаите по ал. 1 във фактурата или
известието към фактура се вписва „самофакту
риране“, както и основанието за това.
(12) Издадените фактури или известия към
фактура при самофактурирането са с номера от
диапазон, предоставен от доставчика.
(13) Доставчикът уведомява компетентната
териториална дирекция на Националната аген
ция за приходите за направените споразумения
по ал. 1 в 7-дневен срок от сключването на
всяко такова споразумение. Когато споразу
мението е в писмена форма, при уведомява
нето предоставя и копие от споразумението.
Уведомяването може да бъде извършено и от
получателя пред компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за прихо
дите на доставчика при наличие на нотариално
заверено пълномощно от доставчика.“
§ 10. Създава се чл. 79б:
„Издаване на фактура или известие към фактура в случаите по чл. 113, ал. 11 от закона,
когато доставчикът или получателят е лице,
установено на територията на страната
Чл. 79б. (1) Когато получателят издава фак
тура или известие към фактура от името и за
сметка на данъчно задълженото лице – достав
чик, и получателят и доставчикът са данъчно
задължени лица, единият от които е установен
на територията на страната, а другият – в друга
държава членка, документирането на доставката
се извършва по правилата на държавата членка,
където е мястото на изпълнение на доставката.
(2) При доставка на стоки с място на из
пълнение на територията на друга държава
членка, когато получателят е лице, установено
на територията на страната, документирането
се извършва по правилата на законодателство
то на държавата членка, където е мястото на
изпълнение на доставката.
(3) При доставка на стоки с място на из
пълнение на територията на страната, когато
получателят е лице, установено на територията
на друга държава членка, получателят издава
фактура или известие към фактура по реда на
закона и този правилник.
(4) При доставка на услуга с място на из
пълнение на територията на страната, когато
получателят е лице, установено на територията
на страната, получателят издава фактура или
известие към фактура по реда на закона и този
правилник.
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(5) При доставка на услуга с място на изпъл
нение на територията на друга държава членка,
когато и получателят е установен на територията
на друга държава членка, документирането на
доставката се извършва по правилата на зако
нодателството на държавата членка, където е
мястото на изпълнение на доставката.
(6) При вътреобщностна доставка на стоки
по чл. 7 от закона получателят издава фактура
или известие към фактура по реда на закона и
този правилник.
(7) При вътреобщностно придобиване на
стоки по чл. 13 от закона документирането се
извършва от получателя по правилата на зако
нодателството на държавата членка, където е
мястото на изпълнение на вътреобщностната
доставка. В този случай се издава и протокол
по реда на чл.117 от закона.
(8) Страните по предварителното споразу
мение при необходимост могат да представят
доказателства както за него, така и по отношение
на процедурата за приемане на фактура или
известие към фактура от данъчно задълженото
лице – доставчик.“
§ 11. В чл. 82 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думите
„търговския регистър“ се добавя „или в регис
тър БУЛСТАТ“.
2. В ал. 4 след думите „търговския регистър“
се добавя „или в регистър БУЛСТАТ“.
§ 12. В чл. 83, ал. 6 след думите „чл. 50“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 13. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 143 от
закона“ се заменят с „режим на облагане на
маржа – стоки втора употреба, или режим на
облагане на маржа – произведения на изкуство
то, или режим на облагане на маржа – предмети
за колекции и антикварни предмети“.
§ 14. В чл. 109, ал. 3, т. 2, буква „а“ думите
„Регламент 31/96 (Дир. 77/388/ЕЕС – чл. 15,
ал. 10)“ се заменят с „Регламент 282/2011 (чл. 151
от Директива 2006/112/ЕС)“.
§ 15. В чл. 113, ал. 12 думите „код „09“ се
заменят със „съответния код“.
§ 16. В чл. 117, ал. 4 се създава изречение
второ:
„Полученото авансово плащане (цялостно или
частично) от посредник в тристранна операция
не се включва във VIES-декларацията.“
§ 17. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2
в колона 21 запетаята и думите „ал. 1 и 4“ се
заличават.
§ 18. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
се правят следните изменения:
1. Във файла „DEKLAR.ТХТ“ на ред *01-16
от колона 1 „Номер“ в колона 2 „Описание
на полето“ запетаята и думите „ ал. 1 и 4“ се
заличават.
2. Във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на ред 02-16
от колона 1 „Код“ в колона 2 „Име на полето“
запетаята и думите „ал. 1 и 4“ се заличават.
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§ 19. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1
в клетка 16 запетаята и думите „ал. 1 и 4“ се
заличават.
§ 20. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел „Общи изисквания“ към VIES.TXT
файла в абзац втори, изречение първо думите
“Полетата в условен формат “Символен“ могат
да съдържат цифри, букви и разделители (като
“;,. и др.).“ се заменят с „Полетата в условен
формат „Символен“ могат да съдържат символи
от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20
до FF включително.“
2. В раздел „Общи изисквания“ към VIES.
CSV файла в абзац първи, изречение първо
думите „Полетата в условен формат „Сим
волен“ могат да съдържат цифри, букви и
разделители (като “.,), с изключение на знака
точка и запетая (;).“ се заменят с „Полетата в
условен формат „Символен“ могат да съдържат
символи от кодовата таблица Windows 1251 с
код от 20 до FF включително, с изключение на
знака точка и запетая (;).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Концедентът или концесионерът от
разява фактурите по § 43, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.)
в дневника за продажбите за данъчния период,
през който са издадени, без за тях да се попълва
информацията в колони 9 – 25 на приложение
№ 10 към чл. 113, ал. 2.
§ 22. Правото за подаване на описа по чл. 60,
ал. 5, което е възникнало и не е упражнено към
датата на влизане в сила на този правилник и
за упражняването му не е изтекъл срокът по
чл. 60, ал. 6, може да се упражни от правоп
риемника в 45-дневен срок считано от датата
на вписването на съответното обстоятелство
по чл. 10 от закона в търговския регистър или
в регистър БУЛСТАТ.
§ 23. В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 2, за
които обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от за
кона са настъпили преди влизане в сила на
този правилник, протоколът по чл. 67, ал. 2
се издава в срок до 30 април. За целите на
определянето частта на размера на данъчния
кредит с право на приспадане се смята, че
обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са
настъпили през 2012 г.
§ 24. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 15, 16, 17, 18, 19 и 20, които
влизат в сила от 15 март 2013 г.

Министър:
Симеон Дянков
1930
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 489
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казан
лък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план за
поземлен имот № 000117, местност Кайнар
джа – урбанизирана територия с начин на трайно
ползване – „гробище“, при граници и съседи след
ните поземлени имоти: № 000297 – пасище, мера;
№ 000298 – полски път; № 000301 – отводнителен
канал; № 000308 – полски път, и № 000064 – полски
път, всички общинска собственост, извън регулаци
ята на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, като същият
се разделя на поземлени имоти: № 000748 – за
гробище (I-748 – за гробище), № 000747 – за алея,
и № 000746 (II-746 – параклис) – гробище, в ново
отреден квартал 581 по плана на Казанлък.
2. Одобрява план за застрояване на новообра
зувания поземлен имот № 000746 (II-746 – парак
лис) – гробище, в новоотреден квартал 581 по
плана на Казанлък с параметри: до 1 етаж, до
3,6 м височина, 60 % площ на застрояване и 40 %
озеленяване.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

1662

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 491
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казан
лък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план на въздушен електропровод за електро
захранване на поземлен имот № 190713, местност
Старите лозя, землище Казанлък, ЕКАТТЕ 35167,
преминаващ през поземлени имоти: полски пътища
с № 0.44, № 0.124 и лозови насаждения – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, с № 160.425 и № 220.447, с обща
дължина на трасето 228,11 м и сервитут 0,918 дка.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

1663

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 492
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казан
лък, реши:

Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застро
яване за поземлен имот № 000589, собственост на
„Строймат – 2002“ – ЕООД, с площ 2,614 дка и с
начин на трайно ползване „Водостопанско съо
ръжение“, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167,
община Казанлък, при граници и съседи: поземлени
имоти: № 0000635 – „Водостопанско съоръжение“,
№ 000550 – пасище, мера – публична общинска
собственост, № 000549 – пасище, мера – частна соб
ственост – за промяна предназначението на земята
за „Чисто производствена дейност (бетонов център)“
с предвиждане на застрояване с височина до 15 м,
плътност на застрояване от 50 до 80 %, коефициент
на интензивност до 2,5 и озеленяване от 20 до 40 %.
2. Схеми за ел. и ВиК захранване за поземлен
имот № 000589.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

1664

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 190
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 6 от 15.05.2012 г.,
т. 6, и № 12 от 26.10.2012 г., т. 2, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Люби
мец, одобрява ПУП – (ПЗ) план за застрояване на
ПИ № 296031, местност Сувантията в землището
на гр. Любимец, община Любимец, като се отреди
за застроителен двор с инвеститор Тодор Петров
Лозанов.

1665

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 191
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 6 от 15.05.2012 г.,
т. 7, и № 12 от 26.10.2012 г., т. 3, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Люби
мец, одобрява ПУП – (ПЗ) план за застрояване на
ПИ № 000625, местност Любимец в землището на
гр. Любимец, община Любимец, като се отреди
за застроителен двор с инвеститор Тодор Петров
Лозанов.

1666

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 192
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 8, и № 15 от 17.12.2012 г., т. 5, на ОЕСУТ към
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Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000072, местност Чакалък в землището на
с. Васково, община Любимец, като се отреди за
изграждане на фотоволтаична система за производ
ство на електрическа енергия с инвеститор „Дар
Лайтс“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1667

Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000433, местност Бостанлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Еко Сол“ – ЕООД.
Председател:
М. Станкова
1671

РЕШЕНИЕ № 193
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 11, и № 15 от 17.12.2012 г., т. 4, на ОЕСУТ
към Община Любимец Общинският съвет – гр.
Любимец, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 000073, местност Чакалък в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Дар Лайтс“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1668

РЕШЕНИЕ № 197
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 12, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 18, на ОЕСУТ
към Община Любимец Общинският съвет – гр.
Любимец, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 000069, местност Чакалък в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Еко Сол“ – ЕООД.
Председател:
М. Станкова
1672

РЕШЕНИЕ № 194
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 19, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 5, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000430, местност Бостанлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Джъмп Солар“ – ЕООД.
Председател:
М. Станкова
1669

РЕШЕНИЕ № 198
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 9, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 20, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000051, местност Чакалък в землището на
с. Васково, община Любимец, като се отреди за
изграждане на фотоволтаична система за производ
ство на електрическа енергия с инвеститор „Еко
Сол“ – ЕООД.
Председател:
М. Станкова
1673

РЕШЕНИЕ № 195
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 5, и № 15 от 17.12.2012 г., т. 2, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000070, местност Чакалък в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Джъмп Солар“ – ЕООД.
Председател:
М. Станкова
1670

РЕШЕНИЕ № 199
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 10, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 8, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000058, местност Чакалък в землището на
с. Васково, община Любимец, като се отреди за
изграждане на фотоволтаична система за производ
ство на електрическа енергия с инвеститор „Кик
Солар“ – ЕООД.
Председател:
М. Станкова
1674

РЕШЕНИЕ № 196
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 20, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 19, на ОЕСУТ към

РЕШЕНИЕ № 200
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г., т. 7,
и № 14 от 4.12.2012 г., т. 9, на ОЕСУТ към Община
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Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, одо
брява ПУП – план за застрояване на ПИ № 000075,
местност Чакалък в землището на с. Васково, община
Любимец, като се отреди за изграждане на фото
волтаична система за производство на електрическа
енергия с инвеститор „Кик Солар“ – ЕООД.

1675

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 201
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г., т. 16,
и № 14 от 4.12.2012 г., т. 7, на ОЕСУТ към Община
Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, одо
брява ПУП – план за застрояване на ПИ № 000367,
местност Бостанлъка в землището на с. Васково,
община Любимец, като се отреди за изграждане на
фотоволтаична система за производство на електри
ческа енергия с инвеститор „Кик Солар“ – ЕООД.

1676

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 202
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 14 от 22.12.2009 г.,
т. 3, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 10, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000405, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Кик Солар“ – ЕООД.

1677

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 203
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 4, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 28, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127004, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Енерджи“ – ООД.

1678

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 204
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 15, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 30, на ОЕСУТ към
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Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128005, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Енерджи“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1679
РЕШЕНИЕ № 205
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 17, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 27, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128007, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Енерджи“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1680
РЕШЕНИЕ № 206
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 23, и № 15 от 17.12.2012 г., т. 3, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128013, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Енерджи“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1681
РЕШЕНИЕ № 207
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 3, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 13, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127003, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Инженеринг“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1682
РЕШЕНИЕ № 208
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 5, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 16, на ОЕСУТ към

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127005, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отре
ди за изграждане на фотоволтаична система
за производство на елект рическа енерги я с
инвеститор „Пловдив – Инженеринг“ – ООД.
Председател:
М. Станкова

1683
РЕШЕНИЕ № 209
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 19, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 12, на ОЕСУТ
към Община Любимец Общинският съвет – гр.
Любимец, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 128009, местност Баямлъка в земли
щето на с. Васково, община Любимец, като се
отреди за изграждане на фотоволтаична систе
ма за производство на електрическа енергия с
инвеститор „Пловдив – Инженеринг“ – ООД.
Председател:
М. Станкова

1684
РЕШЕНИЕ № 210
от 10 януари 2013 г.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 212
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 26, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 14, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128016, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Инженеринг“ – ООД.

1687

Председател:
М. Станкова

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 214
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 9, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 22, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127009, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Системс“ – ООД.

1685
1689
РЕШЕНИЕ № 211
от 10 януари 2013 г.

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 213
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 7, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 21, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127007, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Системс“ – ООД.

1688

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 22, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 15, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128012, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Инженеринг“ – ООД.

БРОЙ 20

Председател:
М. Станкова

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 24, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 11, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128014, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Инженеринг“ – ООД.

РЕШЕНИЕ № 215
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 12, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 23, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128002, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Системс“ – ООД.

Председател:
М. Станкова

Председател:
М. Станкова

1686

1690

БРОЙ 20
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ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 216
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 14, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 24, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128004, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Системс“ – ООД.

РЕШЕНИЕ № 220
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 21, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 38, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000435, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.

Председател:
М. Станкова

Председател:
М. Станкова

1691

1695

РЕШЕНИЕ № 217
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 18, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 25, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128008, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Системс“ – ООД.

РЕШЕНИЕ № 221
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 22, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 39, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000436, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.

Председател:
М. Станкова

Председател:
М. Станкова

1692

1696

РЕШЕНИЕ № 218
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 18, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 26, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128011, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Системс“ – ООД.

РЕШЕНИЕ № 222
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 23, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 36, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000438, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.

Председател:
М. Станкова

Председател:
М. Станкова

1693

1697

РЕШЕНИЕ № 219
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 18, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 34, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000409, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.

РЕШЕНИЕ № 223
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 1, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 37, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127001, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.

Председател:
М. Станкова

Председател:
М. Станкова

1694

1698

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 224
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 2, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 35, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127002, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1699
РЕШЕНИЕ № 225
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 10, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 33, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127010, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пловдив – Солар“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1700
РЕШЕНИЕ № 226
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 8, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 41, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127008, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пауър Солар“ – ООД.
Председател:
М. Станкова
1701
РЕШЕНИЕ № 227
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 11, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 40, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128001, местност Баямлъка в землището
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на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пауър Солар“ – ООД.

1702

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 228
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 25, и № 15 от 17.12.2012 г., т. 6, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 128015, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Пауър Солар“ – ООД.

1703

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 229
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 11 от 18.12.2008 г.,
т. 7, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 4, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 127006, местност Баямлъка в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за про
изводство на електрическа енергия с инвеститор
„Солар Стар“ – ЕООД.

1704

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 230
от 10 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 3 от 31.03.2009 г.,
т. 6, и № 14 от 4.12.2012 г., т. 17, на ОЕСУТ към
Община Любимец Общинският съвет – гр. Лю
бимец, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 000074, местност Чакалък в землището на
с. Васково, община Любимец, като се отреди за
изграждане на фотоволтаична система за произ
водство на електрическа енергия с инвеститор „Топ
Лайтс“ – ООД.

1705

Председател:
М. Станкова
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