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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 23 април 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 86 от 15 април
2013 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2013 г. за приемане на плансметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 Постановление № 87 от 15 април
2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
 Постановление № 88 от 15 април
2013 г. за изменение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г.
 Постановление № 89 от 15 април
2013 г. за изменение на Постановление
№ 1 на Министерския съвет от 2013 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
 Постановление № 90 от 15 април
2013 г. за предоставяне на средства
по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение
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2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Общността
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 Постановление № 91 от 15 април
2013 г. за отменяне на нормативни
актове на Министерския съвет

4

 Постановление № 92 от 15 април
2013 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за таксите за използване
на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в
Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
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 Постановление № 93 от 15 април
2013 г. за приемане на Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
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Министерство
на образованието,
младежта и науката
 Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката
между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на
човешките ресурси на Унгария за периода 2013 – 2015 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2013 г.
за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на избори за
народни представители през 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 думите „21,0 млн. лв.“ се заменят с „21 210 000 лв.“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 след думите „бюджетни
кредити“ се поставя запетая и се добавя „включително Българската телеграфна агенция“.
§ 3. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 запетаята и думите „в т.ч. за организацията на международен пресцентър“
се заличават, а числото „550 000“ се заменя
със „710 000“.
2. Създава се т. 8:
„8. Разходи на Българската телеграфна
агенция за организацията на международен
пресцентър – 50 000.“
3. На ред „Общо“ числото „21 000 000“ се
заменя с „21 210 000“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА
за таксите, събирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за
дейностите по оценка, надзор и повторна
оценка на технически служби
Чл. 1. За оценка на техническа служба се
събира такса 8650 лв., която се заплаща на
части, както следва:
1. за проверка на заявлението – 450 лв.;
2. за предварително проучване – 1790 лв.;
3. за оценяване на място и за издаване на
оценъчен доклад – 6410 лв.
Чл. 2. За надзор на техническа служба се
събира такса 3650 лв.
Чл. 3. За повторна оценка на техническа
служба се събира такса 6820 лв.
Чл. 4. Таксите по тарифата се заплащат
от техническите служби преди извършване
на конкретната дейност.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 138г, ал. 5 от Закона за
движението по пътищата.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, събирани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби

за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и
32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.;
попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75
от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г.,
бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г.
и бр. 27 и 103 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
събирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за дейностите по
оценка, надзор и повторна оценка на технически служби.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 45а, ал. 3 думите
„разрешение за пребиваване на продължително
или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който е упражнил
правото си на свободно придвижване, със
забележка „карта, упражнил правото си на
свободно придвижване“ се заменят с „карта
за пребиваване на член на семейството на
гражданин на Съюза“ на продължително или
постоянно пребиваващ член на семейство на
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.
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гражданин на ЕС, който не е гражданин на
ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3432

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм., бр. 9
и 24 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 „Разходи за заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни
вноски на лицата по трудови, извънтрудови
и сл у жебни правоотношени я (разходи за
персонал) на първостепенни разпоредители
с бюджетни кредити по чл. 5 и чл. 6, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“ на ред 15 се правят
следните изменения:
1. В колони 1 – 11 числото „2 530 769“ се
заменя с „2 634 019“.
2. В колона 12 числото „2 530 772“ се заменя с „2 634 022“.
3. В колона 13 числото „30 369 231“ се
заменя с „31 608 231“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януа ри 2013 г.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3433

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за предоставяне на средства по бюджета на
Националната служба за охрана за прилагане
на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на
радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги в Общността
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Националната служба за охрана да
освободи радиочестотна лента 2500-2690 MHz
на територията на цялата страна за периода
2014 – 2015 г., като:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

1. от 1 януари 2014 г. най-късно до 31 декември 2014 г. освободи радиочестотния спектър
в големите градове на страната – София,
Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и Русе;
2. от 1 април 2015 г. най-късно до 31 август
2015 г. извърши цялостното освобождаване
на територията на цялата страна.
Чл. 2. В едномесечен срок от приемането
на постановлението Съветът по националния радиочестотен спектър да подготви и
внесе за приемане изменение и допълнение
на Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър за:
1. освобождаване на радиочестотен спектър в сроковете по чл. 1;
2. разпределяне на алтернативен радио
честотен спек т ър за н у ж дите на Националната служба за охрана за изграждане и
последващо разширение през 2014 – 2015 г.
на нова радиорелейна мрежа за територията
на Република България.
Чл. 3. Комисията за регулиране на съобщенията да проведе процедура за предоставяне
за ползване (под условие) на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър от радиочестотна лента 2500-2690
MHz, в срок до 31 август 2013 г.
Чл. 4. Необходимите средства за 2014 г. – в
размер до 5 000 000 лв., и за 2015 г. – в
размер до 1 320 000 лв., за изпълнение на
дейностите по чл. 5 да бъдат осигурени по
бюджета на Националната служба за охрана
за съответната година след провеждане на
процедурите по чл. 3.
Чл. 5. Националната служба за охрана да
започне освобождаването на радиочестотна
лента 2500-2690 MHz в големите градове на
1 януари 2014 г. и да приключи за територията на Република България най-късно до
31 август 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет и чл. 11 от Закона за
електронните съобщения.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на минист ъра на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите, началника
на Националната служба за охрана и на
председателя на Комисията за регулиране
на съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3434
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за лицензиране на дейности
те в енергетиката, приета с Постановление
№ 124 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от
2005 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 58 от 2010 г. и бр. 19 от 2012 г.);
2. Постановление № 124 на Министерския
съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за
лицензиране на дейностите в енергетиката
(обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.);
3. Наредбата за рег улиране на цените
на електрическата енергия, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 2007 г. и бр. 42 от 2012 г.);
4. Постановление № 35 на Министерския
съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за
рег улиране на цените на елект рическата
енергия (ДВ, бр. 17 от 2004 г.);
5. Наредбата за рег улиране на цените
на природния газ, приета с Постановление
№ 131 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 64 от
2007 г. и бр. 2 от 2010 г.);
6. Член 2 от Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2004 г. за приемане
на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и Наредба за регулиране
на цените на природния газ (ДВ, бр. 55 от
2004 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
датата на влизане в сила на наредбите по
чл. 36, ал. 3 и чл. 60 от Закона за енергетиката, приети от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3435
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34
от 2008 г.; Решение № 5551 на Върховния
а дминист рат ивен съд – бр. 92 от 20 08 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107 от
2011 г. и бр. 94 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „Таксите“ се добавя
„по ал. 1“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Таксите по ал. 2 се заплащат от оператора на въздухоплавателното средство по
времето, когато е изпълняван полетът. Ако
самоличността на оператора е неизвестна,
собственикът на въздухоплавателното средство се счита за оператор, освен ако той
не докаже кое друго лице е било оператор.
Обозначението по Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИК АО)
или всяко друго признато обозначение при
идентифициране на полета се използва за
установяване самоличността на оператора
на въздухоплавателното средство.“
§ 2. В чл. 4 думите „и ал. 2“ се заличават.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Във фа к т у рата по ч л. 5, а л. 1 се
посочва и срокът за рекламация, който е:
1. 30 дни считано от датата на издаване
на фактурата за дължимите такси по чл. 3,
а л. 1 и а л. 2, т. 1 за възд у хоп лавателни
средства с максимално излетно тегло, помалко от 2,0 т;
2. 60 дни считано от датата на издаване
на фактурата за дължимите такси по чл. 3,
ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с
максимално излетно тегло, равно или поголямо от 2,0 т, както и по чл. 3, ал. 2, т. 2.“
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§ 4. В чл. 7, ал. 2 числото „11,57“ се заменя с „10,89“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 числото „36,56“ се заменя с
„36,49“.
2. А линея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на променливата за разстояние (d) се определя, като се раздели на сто
(100) числото на километрите на ортодромическото разстояние меж ду летището на
излитане или точката на вход във въздушното пространство на Република България
и първото летище на кацане или точката
на изход от въздушното пространство на
Република България. Указаните точки на
вход и изход са точките, в които се пресичат
хоризонталните граници на съответната зона
за таксуване от маршрута, описан в полетния
план. Полетният план включва каквито и
да са промени на първоначално подадения
полетен план, направени от оператора, както
и каквито и да са промени, одобрени от оператора, произтичащи от мерки за управление
на потоците от въздушно движение.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За полети, завършващи на летището,
от което възду хоплавателното средство е
излетяло и по време на които не е правено
междинно кацане (полети по кръга), е приложим размерът на променливата за разстояние
съгласно ал. 5, освен за:
1. полет по кръга, изпълнен изключително
в една зона за таксуване, променливата за
разстояние се получава чрез разделяне на
сто (100) на числото на километрите на ортодромическото разстояние между летището
и най-отдалечената точка от него, умножено
по две (2);
2. полет по кръга, изпълнен в повече от една
зона за таксуване, е приложима ал. 5, освен в
зоната за таксуване, съдържаща най-отдалечената точка от летището, където променливата
за разстояние се получава чрез разделяне на
сто (100) на числото на километрите на сумарното ортодромическо разстояние между
точката на вход в тази зона за таксуване и
най-отдалечената точка от летището и от тази
най-отдалечена точка до точката на изход от
тази зона за таксуване.
(7) Разстоянието, което се взема под внимание, определено съгласно ал. 5 или 6, се
намалява с 20 км за всяко излитане и за всяко
кацане на летище, разположено на територията
на Република България.“
§ 6. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) От такси по чл. 3, ал. 2 се освобождават:
1. полети, които се провеждат изцяло по
правилата за визуални полети във въздушното пространство на страната и за смесени
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полети по правилата за визуални полети и
по правилата за полети по прибори, ако се
извършват изключително по правилата за
визуални полети във въздушното пространство на страната, когато такса не се налага
за полети по правилата за визуални полети;
2. полети, извършени изключително за
т ранспор т и ране на офиц иа лна миси я на
властващ монарх и най-близките членове на
неговото семейство, държавни глави, правителствени ръководители и министри, като във
всички случаи това освобождаване трябва
да бъде доказано с подходящ индикатор на
статуса или забележка в полетния план;
3. полети за търсене и спасяване, за които
има разрешение от съответния компетентен
орган;
4. военни полети, извършвани от военни
въздухоплавателни средства на всяка страна;
5. полети, извършвани специално за целите на проверка или тестване на оборудване,
използвано или предназначено за използване
като наземно средство за въздушна навигация, изключвайки позициониращите полети
на въпросните въздухоплавателни средства;
6. хуманитарни полети, за които има разрешение от съответния компетентен орган;
7. митнически и полицейски полети.
(2) От такси по чл. 3, ал. 2, т. 2 се освобождават полети, извършвани от въздухоплавателно средство, чието максимално излетно
тегло е по-малко от 2,0 т.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3436

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г.

за приемане на Наредба за радиационна
защита при дейности с радиационни дефектоскопи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни
дефектоскопи.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изисквани
ят а за осигуряване на радиационната защита
при извършване на дейности с радиационни
дефектоскопи за извършване на безразрушителен контрол на изделия и материали чрез
пролъчване с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
Чл. 2. Наредбата се прилага за всички видове гама- и рентгенови дефектоскопи – стационарни, мобилни и преносими, независимо от
тяхното предназначение, месторазположение
и техническите им характеристики.
Чл. 3. Дейностите с радиационни дефектоскопи се извършват в съответствие с изискванията на наредбата и при спазване на
основните принципи, норми и изисквания
за радиационна защита съгласно Закона за
безопасно използване на ядрената енергия,
Наредбата за основните норми за радиационна
защита (НОНРЗ), приета с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 76 от 2012 г.), и Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на
йонизиращи лъчения (НРЗДИЙЛ), приета с
Постановление № 200 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 5
от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 76 от 2012 г.).
Чл. 4. Наредбата се отнася за всички юридически и физически лица, които извършват
следните дейности:
1. разполагане (избор на площадка), проектиране, строителство, монтаж, предварителни изпитвания, въвеждане в експлоатация
и извеждане от експлоатация на обекти с
радиационни дефектоскопи;
2. използване на гама-дефектоскопи и
рентгенови дефектоскопи за безразрушителен
контрол;
3. работа с гама- и рентгенови дефекто
скопи с цел техническо обслужване, монтаж,
демонтаж, измервания, ремонтни дейности и
услуги; зареждане и презареждане на гамадефектоскопи;
4. превоз на гама-дефектоскопи;
5. временно съхраняване на гама-дефектоскопи и радиоактивните източници за тях;
6. внос и износ на радиационни дефекто
скопи и ИЙЛ за тях.
Чл. 5. (1) Дейности с радиационни дефектоскопи могат да извършват физически или
юридически лица, регистрирани в Република
България, само след получаване на съответната лицензия и/или разрешение, издадени
от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
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(2) Редът за издаване на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ е посочен в глава
трета от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване
на ядрената енергия (НРИЛРБИЯЕ), приета с
Постановление № 93 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 76
от 2012 г.).
Ч л. 6. Ра диац ионна дефек тоскопи я се
извършва:
1. при стационарни условия – в обособени за целта лъчезащитни помещения или в
кабини за пролъчване;
2. на временни площадки – в производствени помещения, на открити площадки в
населени места и при полеви условия.
Чл. 7. Обектите, техническите средства и
принадлeжности за радиационна дефектоскопия трябва да съответстват на изискванията
за радиационна защита и на общите здравни
изисквания и норми за пожарна и аварийна
безопасност, техническа безопасност и физическа защита.
Чл. 8. Обектите с радиационни дефекто
скопи могат да бъдат проектирани и експлоатирани самостоятелно или комплексно с
други обекти, които използват други методи
за безразрушителен контрол при спазването
изискванията на наредбата.
Г л а в а

в т о р а

ОТГОВОРНОСТИ И ЗА ДЪЛЖЕНИ Я Н А
ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ
С РАДИАЦИОННИ ДЕФЕКТОСКОПИ
Чл. 9. (1) Лицензиантът по чл. 5, наричан
по-нататък „лицензиант“, определя със заповед
персонал, професионално зает с дейностите
с ра диационни дефек тоскопи. Лицата от
персонала трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са навършили 18 години;
2. да са преминали задължителните предварителни и/или ежегодни медицински прегледи и да имат положително медицинско
заключение, издадено от Националния център
по радиобиология и радиационна защита
(НЦРРЗ), за годност за работа в среда на
йонизиращи лъчения;
3. да притежават призната професионална
компетентност за дефектоскописти;
4. да са преминали първоначално и поддържащо специализирано обучение и да притежават удостоверения за правоспособност за
работа с ИЙЛ;
5. да са преминали задължителните първоначални и периодични инструктажи по
радиационна защита.
(2) Лицензиантът по ал. 1 определя обхвата,
функциите и задълженията на отговорните
лица и на персонала, професионално зает с
дейностите с ИЙЛ. Допуска се функциите на
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отговорник по радиационна защита (ОРЗ),
отговорник за съхраняване, отчет и контрол
на ИЙЛ и отговорник за уведомяване при
инциденти и аварии да се възлагат на едно
длъжностно лице.
Чл. 10. Лицензиантът осигурява:
1. място и оборудване за извършване на
радиографичен контрол, както и достатъчно
време за извършването му;
2. достатъчно финансови, материални и
технически ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
3. минимум двама правоспособни дефектоскописти за извършване на дейностите с
радиационни дефектоскопи;
4. физическата защита на радиоактивните
източници при извършване на дейности с
тях съгласно Наредбата за осигуряване на
физическата защита на ядрени съоръжения,
ядрения материал и радиоактивните вещества
(НОФЗЯСЯМРВ), приета с Постановление
№ 224 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г. и бр. 44 от 2008 г.).
Чл. 11. Всеки лицензиант организира и
контролира в обекта:
1. спазването на принципите и нормите за
радиационна защита, вътрешните правила,
инструкции и процедури за осигуряване на
радиационна защита;
2. изпълнението на условията на издадени
лицензии и разрешения за дейности с радиационни дефектоскопи;
3. извършването на инвентаризация, воденето на отчет и контрол при получаване,
предаване и съхраняване на радиационните
дефектоскопи, радиоактивните източници
и транспортно-презарядните контейнери от
обеднен уран;
4. а вари й ната г о т овнос т, физи ческ ата
защита и пожарната безопасност съгласно
действащите нормативни актове в съответната област;
5. индивидуалния дозиметричен контрол
(ИДК) и медицинското наблюдение на персонала;
6. техническото обслужване, периодичната
проверка за функционална годност на техническите средства за радиационна дефектоскопия
и метрологичното осигуряване на средствата
за измерване на йонизиращи лъчения;
7. воденето и архивирането на необходимата документация в обекта за целите на
радиационната защита.
Чл. 12. (1) Всеки лицензиант осигурява
обучение на персонала и усъвършенстване на
професионалния му опит и знания.
(2) Лицата, извършващи радиографичен
контрол, трябва да имат професионален опит
и знания за извършване на радиационна дефектоскопия в съответствие с действащите
нормативни актове.
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(3) Изискванията към правоспособността
на персонала по чл. 9 са уредени с Наредбата за условията и реда за придобиване на
професионална квалификация и за реда за
издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност
за използване на ядрената енергия, приета с
Постановление № 209 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.).
Чл. 13. (1) При извършване на безразрушителен контрол с радиационни дефектоскопи
лицензиантът създава, поддържа и актуализира
документацията съгласно чл. 30 НРЗДИЙЛ,
както и разработва процедури за работа на
временни площадки и специфични аварийни
процедури.
(2) Типовото съдържание на инструкция по
радиационна защита е посочено в приложение
№ 9 към чл. 30, ал. 1, т. 2 НРЗДИЙЛ.
Чл. 14. Лицензиантът осигурява, поддържа
и архивира във всеки обект следните документи:
1. сертификати на радиоактивните източници и технически документи (паспорти,
схеми, инструкции на фирмата производител),
придружаващи радиационните дефектоскопи;
2. дневник за техническото обслужване
на техническите средства за радиационна
дефектоскопия и протоколи за функционална
годност на апаратите;
3. дневник за движение на ИЙЛ;
4. приходно-разходна книга за отчет и
контрол на радиоактивните източници;
5. годишен инвентаризационен протокол
на ИЙЛ;
6. опис на техническите средства за измерване, които се използват за ИДК на персонала
и за радиационен мониторинг, и документи
от метрологичното им осигуряване;
7. протоколи/дневник за радиационния
мониторинг на работната среда;
8. дневник за начален и периодичен инструктаж на персонала по радиационна защита;
9. дневник за оперативен ИДК;
10. радиационни паспорти и лични дозиметрични карти на персонала;
11. документи за медицинско наблюдение и експертно заключение за медицинска
пригодност на лицата за работа в среда на
йонизиращи лъчения;
12. документи за правоспособност на персонала;
13. други документи според характера на
извършваната в обекта дейност.
Чл. 15. (1) Лицензиантът определя следните
функции и задължения на отговорника по
радиационна защита (ОРЗ):
1. да извършва анализ и оценка на резултатите от мониторинга на работната среда и
от ИДК;
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2. да организира контрол при получаване,
предаване и съхраняване на радиационните
дефектоскопи и презарядните контейнери от
обеднен уран;
3. да извършва контрол за наличието,
воденето и архивирането на вътрешноведомствените документи в обекта;
4. да извършва контрол за състоянието на
аварийната готовност в обекта и да осигури
съвместно с лицензианта прилагането на
вътрешния авариен план в случаите, когато
е необходимо;
5. да организира и контролира изпълнението на указания и предписания, дадени от
регулиращия орган и от специализираните
контролни органи;
6. да осъществява контрол върху състоянието на техническите средства и принадлежности за радиационна дефектоскопия и
на техническите средства за мониторинги и
ИДК, важни за радиационната защита.
(2) Лицензиантът може да определи и следните функции и задължения на ОРЗ:
1. да е осведомен и запознат по всяко
време за дейностите, които се извършват с
радиационни дефектоскопи от служителите
на фирмата;
2. да координира работата на отговорните лица (ако за такива са определени лица,
различни от него) и на дефектоскопистите;
3. да разработва и периодично да актуализира съвместно с него работните процедури,
така че дозите на облъчване на персонала
да се поддържат на възможно най-ниско и
разумно постижимо ниво;
4. да осъществява взаимодействие с регулиращия орган по въпроси, свързани с
радиационната защита в обекта.
(3) Възлагането на функции и делегирането
на правомощия на ОРЗ не освобождава от
отговорност лицензианта за осигуряване на
радиационната защита в обекта.
Чл. 16. Всяко лице от персонала по чл. 9,
което работи с радиационни дефектоскопи,
спазва изискванията на чл. 8 НРЗДИЙЛ.
Г л а в а

т р е т а

РАДИАЦИОННА ДЕФЕКТОСКОПИЯ
ПРИ СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Радиационна дефектоскопия при
стационарни условия се извършва в обособени за целта лъчезащитени помещения или в
кабини за пролъчване, които осигуряват радиационна защита на персонала и населението
в съответствие с нормативните изисквания.
Чл. 18. (1) Разполагането на обект с радиационни дефектоскопи се осъществява в
съответствие с изискванията на Закона за
устройство на територията.
(2) Площадката за разполагане на обект с
радиационни дефектоскопи се определя след
съгласуване с органите на държавния здравен
контрол.
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(3) Забранява се разполагане на обект с
радиационни дефектоскопи в жилищни сгради
или в детски заведения (детски ясли и градини, училища).
(4) Помещенията за стационарна радиационна дефектоскопия се разполагат в отделна
сграда или в обособена част от сградата при
осигуряване изискванията на радиационна
защита за персонала и населението.
Чл. 19. (1) Строителство на обект с радиационни дефектоскопи, включително неговата
реконст ру к ци я, монта ж и предварителни
изпитвания, се извършва след получаване на
разрешение, издадено от председателя на АЯР
въз основа на технически проект, съгласуван
с органите на държавния здравен контрол.
(2) Лъчезащитните прегради трябва да
осигуряват отслабване на гама- и рентгеновото лъчение до нива, при които няма да се
превишат дозовите ограничения за персонала
и за населението съгласно изискванията на
НОНРЗ.
(3) При проектирането на лъчезащитата
се отчитат прякото и разсеяното лъчение
при работа с радиационни дефектоскопи в
предвиденото за целта помещение.
(4) В обект с радиационни дефектоскопи
се обособяват контролирана и надзиравана
зона съгласно изискванията на НОНРЗ и
НРЗДИЙЛ.
Чл. 20. Основните помещения на обекта
с радиационни дефектоскопи са: операторно,
командно, фотолаборатория и, при необходимост, хранилище, като:
1. в операторното помещение се извършват
дейностите с радиационни дефектоскопи;
2. в командното помещение се разполага командният пулт на радиационния дефектоскоп;
3. хранилището се разполага на територията
на обекта или в операторното помещение.
Чл. 21. (1) Операторното помещение за
стационарна гама- и рентгенова дефектоскопия се оборудва със системи за безопасност
и сигнални системи за предупреждение.
(2) Операторното помещение за стационарна рентгенова дефектоскопия и по възможност
помещението за гама-дефектоскопия се оборудват с механична или електрическа система за безопасност, която трябва да осигури
невъзможност за пролъчване и автоматично
спиране на радиографичния контрол при
отворена врата на помещението.
(3) Операторното помещение за стационарна радиационна дефектоскопия се оборудва със
система за радиационен мониторинг (прагов
сигнализатор). Детекторът на сигнализатора
по възможност се свързва със системата за
блокировка на всички врати към помещението.
(4) На входа на операторното помещение се
монтира система за предупреждение – светлинна и/или звукова сигнализация, за наличие
на йонизиращо лъчение.
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(5) В операторното помещение се монтира авариен стопбутон, така че всяко лице,
намиращо се в него, незабавно да задейства
звуковата сигнализация.
(6) На входа на операторното помещение се
поставят ясни видими предупредителни знаци
за радиационна опасност и предупредителни
надписи: „Внимание! Радиация!“, направени
от устойчив материал.
Чл. 22. (1) Радиографичните/радиоскопичните кабини трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. при максимална стойност на работните
параметри уредбата не създава мощност на
дозата над 1 µSv/h във всяка точка от нейната
достъпна повърхност;
2. да е оборудвана със система за блокировка
на вратата на кабината, която да осигури невъзможност за пролъчване и за прекъсване на
рентгеновия контрол при отваряне на вратата;
3. да е оборудвана със сигнална система
за предупреждение;
4. да е обозначена с преду предителни
надписи и знаци за радиационна опасност,
включително табелка с техническите параметри на уредбата.
(2) Радиографичните/радиоскопичните кабини се обособяват като контролирана зона.
Чл. 23. (1) В операторното помещение и
в кабината за пролъчване може да има само
такова оборудване и такива вещи и материали,
без които е невъзможна разрешената дейност.
(2) В операторното помещение и в кабините
за пролъчване не се допуска извършване на
дейности, за които те не са предназначени и
които не са посочени в съответната лицензия,
издадена от председателя на АЯР.
Чл. 24. Провеж дането на радиационна
дефектоскопия при стационарни условия се
извършва при спазване на следните правила:
1. преди започване на работа дефектоскопистът проверява изправността на радиационните
дефектоскопи, спомагателното оборудване и
принадлежности и средствата за измерване;
2. преди започване на пролъчването дефектоскопистът се убеждава, че в операторното
помещение или в кабината за пролъчване
няма хора;
3. дефектоскопистът започва пролъчване
само когато вратата към операторното помещение или вратата към кабината е затворена
и всички блокировки, сигнализации и системи за безопасност и контрол функционират
нормално;
4. по време на пролъчването дефектоскопистът се намира при командния пулт;
5. в операторното помещение дефекто
скопът се разполага по възможност така, че
директният сноп лъчение да е насочен надолу
към пода;
6. радиационните дефектоскопи се експлоатират само в режими, определени в техническата документация на апаратите;
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7. след приключване на работата се осигурява физическа защита на помещенията с
радиационни дефектоскопи.
Чл. 25. Когато операторното помещение
се използва по начин, който не е предвиден в
проектната документация, и се налага врата
към операторната да бъде отворена по време
на пролъчването, трябва да се изпълняват
процедурите за извършване на радиационна
дефектоскопия на временни площадки.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАДИАЦИОННА ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА
ВРЕМЕННИ ПЛОЩАДКИ
Чл. 26. (1) При невъзможност радиационна
дефектоскопия да се извършва при стационарни условия тази дейност се извършва на
временни площадки в производствени помещения, на открити площадки в населено
място или при полеви условия с преносими
или мобилни радиационни дефектоскопи.
(2) Лицензиантът извършва радиационна
дефектоскопия на временни площадки, ако
тази дейност е включена в условията на лицензията.
Чл. 27. (1) Преди извършване на радиационна дефектоскопия на временна площадка
лицензиантът определя специфичните условия
и извършва оценка на работната среда на
площадката.
(2) Лицензиантът изготвя схема за конкретната площадка, включваща размерите
на контролираната зона, ограждения и разположение на дефектоскопската апаратура.
(3) Препоръчва се радиационната дефектоскопия в производствени помещения да се
извършва в неработно време.
Чл. 28. Радиационна дефектоскопия в помещения на възложител и на открити площадки
в населени места се извършва въз основа на
договор, в който са уредени взаимоотношенията между възложителя и лицензианта, и
на писмен документ, в който възложителят
трябва:
1. да осигури достатъчно време на лицензианта за безопасно извършване на дейността и
да определи интервала от време за пролъчване;
2. да координира дейността с другите дейности на площадката;
3. да осигури безопасни работни условия
за работа на дефектоскопистите;
4. да определи лице, което да отговаря за
контрола на достъпа и физическата защита
на контролираната зона.
Чл. 29. (1) При извършване на радиационна дефектоскопия на временни площадки
се обособява контролирана зона, където се
осъществяват защитни мероприятия и мониторинг. Обособяването на контролирана зона
има за цел да се контролира облъчването на
персонала и населението при извършването на
дейността и да се предотврати или ограничи
рискът от облъчване.
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(2) Контролираната зона се огражда и
маркира, така че мощността на дозата при
огражденията да не надвишава 20 μSv/h.
(3) Огражденията на контролираната зона
могат да бъдат съществуващи прегради, като
стени, врати, огради и временни бариери
(телени мрежи, метални или дървени платна,
въжета, ленти и др.). Огражденията трябва
да бъдат ясно видими, добре осветени и непрекъснато контролирани.
(4) При огражденията на контролираната
зона се препоръчва поставянето на сигнални системи за предупреждение – звукови и
светлинни.
(5) Контролираната зона се маркира със
знаци за радиационна опасност съгласно
чл. 29, ал. 2 НРЗДИЙЛ и предупредителни
надписи.
(6) Размерите на контролираната зона могат да се намалят, като за целта се използват
колиматори или диафрагми за радиационните
дефектоскопи. Като допълнителна защита
могат да се използват оловни листове, оловни тухли или други материали, подходящи
за отслабване на лъчението при пролъчване.
Чл. 30. Провеж дането на радиационна
дефектоскопия на временни площадки се
извършва по предварително изготвена процедура и при спазване на следните правила:
1. преди започване на работа дефектоскопис
тите проверяват изправността на средствата
за измерване, радиационните дефектоскопи и
спомагателното оборудване, които не трябва
да се използват, в случай че се забележат
нередности и дефекти;
2. дефектоскопистите определят, ограждат и маркират контролираната зона, като
поставят знаци за радиационна опасност и
предупредителни надписи, които са видими
от разстояние минимум 3 м (m);
3. дефектоскопистите определят подходящо място за разполагане на дистанционното
управл ение и/или командния пулт на дефектоскопите, така че мощността на еквивалентна
доза да е минимална по време на пролъчването;
4. дефектоскопистите трябва да се уверят,
че няма никой в контролираната зона и едва
тогава да пристъпят към пролъчване;
5. определя се лице, което да извършва
непрекъснат надзор и директен контрол на
достъпа в контролираната зона;
6. по време на пролъчването дефектоскопис
тите не трябва да оставят без надзор дистанционното управление и/или командния пулт;
7. по време на пролъчването дозиметристът
извършва непрекъснат контрол на мощността
на дозата при огражденията;
8. насочването на прекия сноп йонизиращо
лъчение да бъде по възможност към земята/
пода или по посока, където няма хора;
9. по време на пролъчването се ограничава
до минимум времето за пребиваване на дефектоскопистите в близост до радиационните
дефектоскопи;
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10. след приключване на пролъчването
дефектоскопистите проверяват и установяват с подходящ дозиметър дали източникът
на гама-дефектоскопа е върнат в защитния
контейнер, или дали няма излъчване, след
като на рентгеновия дефектоскоп е подадена
команда за изключване;
11. радиационните дефектоскопи не трябва
да се оставят без надзор.
Г л а в а

п е т а

ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН
КОНТРОЛ НА ПЕРСОНАЛА
Чл. 31. (1) Всеки лицензиант е длъжен да
осигури ИДК на персонала, определен да извършва дейности с радиационни дефектоскопи.
(2) Забранява се извършването на дейности
с радиационни дефектоскопи без индивидуални дозиметри.
Чл. 32. Индивидуални ят дозиметричен
контрол на професионално облъчваните лица
се осъществява съгласно изискванията на
Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда
за извършване на индивидуален дозиметричен
контрол на лицата, работещи с източници на
йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 91 от 2005 г.).
Чл. 33. Всеки лицензиант категоризира
своя персонал по смисъла на НОНРЗ. Всички лица, които работят непосредствено с
радиационни дефектоскопи, се причисляват
към категория А и подлежат на системен и
оперативен ИДК за оценка на дозите при
професионално облъчване.
Чл. 34. (1) Индивидуалните дози на персонала, който извършва рентгенова и гамадефектоскопия, задължително се контролират
и определят при едновременно използване на
дозиметри за системен и оперативен контрол.
(2) За системен контрол се използва термолуминесцентен, филмов или комбиниран
дозиметър.
(3) За оперативен контрол се използва
дозиметър с директно отчитане на дозата за
получаване на информация в реално време.
(4) Всеки дефектоскопист трябва да носи
сигнален дозиметър с предварително зададен
праг по мощност на дозата 20 +/- 5 µSv/h.
Чл. 35. Лицензиантът разработва и поддържа програма за ИДК на персонала, която трябва да съдържа следната минимална
информация:
1. описание на дозиметрите за системен и
оперативен индивидуален контрол;
2. о т г оворно т о л и це за пол у ча ва не и
изпращане на дозиметрите в акредитирана
дозиметрична лаборатория;
3. отговорното лице за отчитане, регистриране и съхраняване на данните от дозиметрите;
4. мястото, където се съхраняват индивидуалните дозиметри, когато не се използват
(мястото трябва да е защитено от йонизиращи
лъчения);
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5. изисквания при носене и използване на
индивидуалните дозиметри;
6. изисквания при инцидентно и аварийно
облъчване.
Чл. 36. (1) Лицензиантът е длъжен да предостави получените данни от системния ИДК
на съответните професионално облъчвани
лица срещу подпис.
(2) Отговорното лице за отчитане, регистриране и съхраняване на данните от дозиметрите вписва данните от системния ИДК на
персонала в личните радиационни паспорти
и в личните дозиметрични карти.
(3) Данните от оперативния ИДК на персонала се записват в дневник за индивидуален
дозиметричен контрол.
(4) Отговорникът по радиационна защита
периодично обобщава, анализира и оценява
дозите на професионално облъчените лица и
при необходимост предприема коригиращи
мерки.
Чл. 37. Техническите средства за измерване, които се използват за ИДК на персонала,
следва да бъдат метрологично осигурени съгласно Закона за измерванията (ЗИ).
Чл. 38. В случай на радиационен инцидент
или авария лицензиантът е длъжен да изпрати незабавно в акредитирана дозиметрична
лаборатория индивидуалните дозиметри на
всички облъчени при инцидента или аварията
лица. Акредитираната лаборатория определя
дозите в срок до 24 часа след получаването
на дозиметъра и уведомява незабавно Министерството на здравеопазването (МЗ), АЯР и
съответния лицензиант. Получената доза и
нейното разпределение в тялото се оценява
и анализира.
Чл. 39. Всеки дефектоскопист при напускане на работа изисква от работодателя си
радиационния си паспорт, с който удостоверява индивидуалните дози, които е получил,
докато е бил на работа при него. При постъпване в друг обект с ИЙЛ дефектоскопистът
представя своя радиационен паспорт на новия
работодател.
Г л а в а

ш е с т а

РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА РАБОТНАТА СРЕДА В ОБЕКТИ С РАДИАЦИОННИ ДЕФЕКТОСКОПИ
Чл. 40. (1) Всеки лицензиант е длъжен
да провежда мониторинг на радиационните
характеристики на работната среда съгласно
изискванията на НОНРЗ и НРЗДИЙЛ.
(2) Контролът на радиационните характеристики на работната среда се извършва
от органите на държавния здравен контрол.
Чл. 41. (1) Мониторингът в обекти с радиационни дефектоскопи включва измерване на
мощността на дозата от външно рентгеново
и гама-лъчение.
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(2) Радиационен мониторинг на работната
среда се извършва задължително в следните
случаи:
1. при въвеждане и извеждане от експлоатация на обособени помещения по радиационна
дефектоскопия;
2. при въвеждане и извеждане от експлоатация на хранилище за временно съхраняване
на гама-дефектоскопи;
3. при контрол на ефективността на радиационната защита на обособените помещения,
хранилището и на съседните помещения – на
всеки 6 месеца;
4. при контрол на работните места на дефектоскопистите – на всеки 3 месеца;
5. при определяне размерите на контролираната и надзираваната зона при работа на
временни площадки;
6. при контрол на работните места на лицата, извършващи зареждане, презареждане
и ремонт на дефектоскопите – всеки път при
изпълнение на операциите;
7. п ри оп редел яне на ра диоак т ивното
замърсяване в помещенията, където се извършва зареждане, презареждане и ремонт
на дефектоскопите – веднъж годишно;
8. при проверка на изправността на системите за блокировка и сигнализация – всеки
ден преди започване на работа;
9. при проверка на защитата на кабината
за пролъчване – веднъж на 3 месеца;
10. след приключване на работа и при предаване на гама-дефектоскопите в хранилището,
като се измерва мощността на дозата на 1 m
от повърхността на гама-дефектоскопа;
11. при получаване на нов гама-дефектоскоп
или рентгенов дефектоскоп;
12. след зареждане или презареждане на
всеки гама-дефектоскоп;
13. преди превоз на гама-дефектоскопи,
като се измерва мощността на дозата на 1 m
от всеки контейнер;
14. при настъпване на извънредни събития.
(3) Резултатите от радиационния мониторинг се вписват в протоколи или в дневник,
които трябва да съдържат:
1. място, условия и дата на измерването;
2. името на лицето, извършило радиационния мониторинг, и подпис;
3. тип, серия и дата от последната метрологична проверка на средството за мониторинг;
4. данни на техническите средства за радиационна дефектоскопия и на радиоактивните
източници;
5. схема с посочено местоположение на
измерваните точки;
6. получените резултати по мощност на
дозата.
Чл. 42. (1) Всеки лицензиант е длъжен да
разработи програма за мониторинг на работната среда в съответния обект. При изпълнението на програмата се оценява състоянието
на радиационната защита в обекта.
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(2) В програмата за мониторинг на работната среда се определят:
1. типът, обхватът и точността на техническите средства за мониторинг;
2. контролните точки;
3. предметът и периодичността на мониторинга;
4. отговорностите при извършването на
мониторинга;
5. изискванията за документиране и архивиране на резултатите от мониторинга;
6. изискванията за анализ и оценка на резултатите от мониторинга и при необходимост
предприемане на коригиращи мерки.
Чл. 43. (1) Лицензиантът осигурява достатъчно на брой технически средства за радиационен мониторинг на работната среда,
като на една работна площадка трябва да има
минимум по един дозиметър за измерване на
мощност на доза.
(2) Техническите средства за измерване,
които се използват за радиационен мониторинг в обектите с радиационни дефектоскопи, следва да бъдат метрологично осигурени
съгласно ЗИ.
(3) Преди започване на дейностите с радиационни дефектоскопи отговорното лице
проверява изправност та на средствата за
измерване.
Чл. 44. (1) За целите на мониторинга лицензиантът определя контролни нива за външно
облъчване по мощност на дозата.
(2) При определяне на контролните нива
се вземат предвид основните и вторичните
граници съгласно НОНРЗ и принципът за
намаляване облъчването на персонала и населението до разумно достижимо ниво.
(3) При надвишаване на контролните нива
лицензиантът анализира всеки конкретен
случай и уведомява МЗ и АЯР, включително
за причините и за предприетите коригиращи
мерки.
Г л а в а

с е д м а

О Т Ч Е Т, КОН Т Р ОЛ И С Ъ Х РА Н Я В А Н Е
Н А И З Т ОЧ Н И Ц И Н А ЙОН И ЗИ РА Щ И
ЛЪЧЕНИЯ
Чл. 45. Лицензиантът води отчет и контрол,
извършва инвентаризация, представя периодична информация на председателя на АЯР
за отчетните данни и отговаря за безопасното
съхраняване на ИЙЛ, в т. ч. на контейнерите
от обеднен уран, от момента на тяхното получаване до предаването им за дългосрочно
съхраняване като радиоактивни отпадъци в
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП „РАО“) или до връщането им на
производителя.
Чл. 46. Лицензиантът осигурява достъп на
инспекторите на АЯР по контрола, компетентните органи на МЗ и Министерството на
вътрешните работи (МВР), на инспекторите
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на МААЕ и Евратом за контрол върху ядрени
материали и радиоактивни вещества и им
оказва необходимото съдействие.
Чл. 47. (1) Отчетът на ИЙЛ се извършва
съгласно изискванията на глава девета от
НРЗДИЙЛ.
(2) Лицензиантът поддържа приходно-разходна книга за отчет и контрол на радиоактивните източници по определена форма-образец
съгласно приложение № 4 към НРЗДИЙЛ.
Чл. 48. (1) Защитните контейнери (радиационните глави на гама-дефектоскопите)
и транспортно-презарядните контейнери от
обеднен уран се третират като радиоактивни
източници и подлежат на отчет и контрол.
(2) Радиоактивните източници за позициониране на дефектоскопи при извършване на
радиационна дефектоскопия на тръбопроводи
трябва да се използват и съхраняват съгласно
изискванията по радиационна защита и подлежат на отчет и контрол.
(3) Отчетът за контейнерите от обеднен
уран трябва да съдържа данни за произход
на контейнера – държава, производител и/
или продавач, вид, тип, фабричен номер,
тегло на контейнера и тегло на обеднен уран
в общата маса.
(4) При извършване на зареж дане или
презареждане на радиационни дефектоскопи
със защита от обеднен уран извън страната,
както и при приемане за зареждане или презареждане от други страни на територията на
страната се уведомява АЯР. Информацията
трябва да съдържа данните по ал. 3, страната,
физическото или юридическото лице получател или изпращач и предвидените дати за
вноса и износа.
Чл. 49. Съхраняването на радиоактивни
източници (гама-дефектоскопи и източниците за тях, контейнерите от обеднен уран и
източниците за позициониране) се извършва
в специални помещения хранилища с цел да
се осигури радиационна защита на персонала
и населението, безопасност на източниците и
да се ограничи и контролира достъпът до тях.
Хранилищата за съхраняване на радиоактивни
източници могат да бъдат:
1. стационарни хранилища, специално изградени за тази цел на територията на обекта;
2. хранилища, разположени в операторното помещение за стационарна радиационна
дефектоскопия;
3. временни хранилища, разположени извън
територията на обекта.
Чл. 50. Стационарните хранилища (новопроектирани и съществуващи) за съхраняване на радиоактивни източници трябва да
отговарят на следните изисквания по радиационна защита:
1. да са разположени на най-ниските етажи
в сградите на обектите (сутерен, първи етаж),
в обособени части от сградите или да бъдат
изградени като отделна сграда;
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2. да са разположени далече от водоизточници и взривоопасни обекти и да им бъде
осигурена пожарна и аварийна безопасност
при спазване на действащите нормативни
актове в съответната област;
3. да бъдат оборудвани с отделно изградени
клетки, кладенци или отделни лъчезащитни
контейнери за всеки зареден гама-дефектоскоп, като незаредените гама-дефектоскопи се
съхраняват в специално определени места в
хранилището;
4. да бъдат проектирани и обособени като
контролирана зона;
5. достъп до хранилището да има само персоналът, който извършва гама-дефектоскопия;
6. отговорникът за получаване, предаване,
съхраняване, отчет и контрол на ИЙЛ отговаря за ключовете, пропуските и кодовете за
достъп до хранилището;
7. входовете към хранилището се обозначават със знака за радиационна опасност и
предупредителен надпис;
8. в х ранилищата се съх ран яват само
техническите средства и принадлежности,
необходими за извършване на радиационна
дефектоскопия и за преместване и пренасяне
на гама-дефектоскопи;
9. във всяко хранилище има схема за
разположението на съхраняваните в него
радиоактивни източници, която се изготвя
и актуализира от отговорника за съхраняване, отчет и контрол на радиоактивните
източници.
Чл. 51. (1) Съхраняването на радиоактивни
източници във временно хранилище се допуска за ограничено време съгласно издадено
разрешение от председателя на АЯР и след
съгласуване с МВР.
(2) Временното хранилище трябва да бъде
изолирано от околната среда, да бъде обезопасено срещу пожар и наводнение и да отговаря
на изискванията по чл. 50, т. 5 – 8. Мощността
на дозата на външните му повърхности или на
оградата му не трябва да надвишава 1 μSv/h.
Чл. 52. Лицензиантът осигурява физическа
защита на хранилищата за съхраняване на радио
активни източници съгласно НОФЗЯСЯМРВ.
Чл. 53. (1) Всеки отговорник за съхраняване, отчет и контрол на ИЙЛ регистрира
движението на преносимите и мобилните
радиационни дефектоскопи в дневник, който
трябва да съдържа следната информация:
1. тип и фабричен номер на дефектоскопа;
2. дата и час на вземане на дефектоскопа
от хранилището;
3. име и подпис на дефектоскописта, който
взема и ще използва дефектоскопа;
4. място на използване;
5. дата и час на връщане на дефектоскопа
в хранилището;
6. име и подпис на отговорника за съхраняването на ИЙЛ.
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(2) Отговорникът по радиационна защита
контролира ежемесечно записите на данните
по ал. 1.
Г л а в а

о с м а

ЗА РЕ Ж Д А Н Е И П РЕ ЗА РЕ Ж Д А Н Е Н А
ГАМА-ДЕФЕКТОСКОПИ. ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ. ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С РАДИАЦИОННИ
ДЕФЕКТОСКОПИ
Чл. 54. (1) Зареждането и презареждането
на гама-дефектоскопи се извършва в специално оборудвано за тази цел лъчезащитено
помещение при непрекъснат мониторинг на
работната среда.
(2) Зареждането и презареждането на гамадефектоскопи се извършва по предварително
изготвена процедура, представена в АЯР.
(3) Най-малко веднъж годишно се извършва проверка за радиоактивно замърсяване на
помещението по ал. 1, като протоколите от
проверката се представят в АЯР.
(4) Не се допуска зареждане и презареждане
на източници с активност, по-голяма от тази,
посочена от производителя.
(5) Зареждането на радиоактивни източници от друг вид, различен от посочения от
производителя, се допуска след разрешение,
издадено от председателя на АЯР.
(6) Зареждането на гама-дефектоскопи с
помощта на транспортно-презарядни контейнери и зареждането на шлангови гама-дефектоскопи, които имат контейнер-хранилище
с набор от източници, е позволено само в
помещенията за радиационна дефектоскопия
при стационарни условия и ако тази дейност
е описана в условията на лицензията.
Чл. 55. (1) Техническите средства и принадлежности за радиационна дефектоскопия
подлежат на техническо обслужване, ремонт,
проверки при започване на работа и на периодични проверки с цел своевременно отстраняване на нередности и дефекти, които могат
да доведат до аварии или инциденти с тях.
(2) Дейностите по ал. 1, както и зареждането
и презареждането на гама-дефектоскопи се
извършват съгласно нормативните изисквания по радиационна защита, инструкцията за
безопасна експлоатация на оборудването за
радиационна дефектоскопия и техническата
документация на производителя.
(3) Техническите средства и принадлежности за радиационна дефектоскопия трябва да
се поддържат чисти и в готовност за работа.
Чл 56. Техническото обслужване, ремонтът, проверката за функционална годност на
рентгеновите и гама-дефектоскопи, както и
зареждането и презареждането на гама-дефектоскопи се организира от лицензианта
и трябва да се извършва от физически или
юридически лица, притежаващи лицензия за
работа и/или за използване на ИЙЛ.
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Чл. 57. (1) Проверка за фу нк циона лна
годност на гама-дефектоскопите и на спомагателното оборудване се извършва преди
всяко зареждане или презареждане на гамадефектоскопите.
(2) Проверката за функционална годност
на техническите средства за гама-дефекто
скопия включва детайлна проверка на всички
компоненти на гама-дефектоскопите и на
спомагателното оборудване. Износените или
повредените части се заменят.
(3) Резервни части за гама-дефектоскопи
се доставят от съответните производители
или доставчици.
(4) Проверка за функционална годност и
ремонт на гама-дефектоскопи се извършва
при изваден източник от радиационната глава.
(5) След аварийно събитие с гама-дефектоскоп той се проверява за радиоактивно
замърсяване.
Чл. 58. (1) Проверката за функционална
годност на техническите средства за рентгенова дефектоскопия включва:
1. контрол на елементите и блоковете за
лъчезащита съгласно техническата спецификация на производителя чрез измерване
стойността на максималната мощност на
дозата на разстояние 1 m от защитата на
рентгеновата тръба;
2. контрол на блоковете, осиг у ряващи
електробезопасност съгласно действащите
стандарти;
3. контрол на постоянството на излъчената
максимална мощност на дозата за специфицирано от производителя време и напрежение
на рентгеновата тръба съгласно действащите
стандарти и техническата спецификация на
производителя.
(2) Проверка за функционална годност на
техническите средства за рентгенова дефекто
скопия се извършва най-малко на две години.
Чл. 59. (1) Проверка се извършва от дефектоскопистите винаги преди започване на
работа.
(2) Проверката на техническите средства
за гама-дефектоскопия включва:
1. визуален оглед на радиационната глава
за деформации по корпуса и функционалните
състояния на съединителните и заключващите
устройства;
2. измерване мощността на дозата на 1 m
от радиационната глава;
3. визуален оглед на спомагателното оборудване (командно уст ройство, команден
шланг, жило и ампулопровод) за функционално състояние на съединителните устройства
на командния шланг и на ампулопровода, за
свобода при движение на жилото и за деформации (смачкване, огъване, нащърбване) на
оборудването.
(3) Проверката на техническите средства
за рентгенова дефектоскопия включва:
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1. визуален оглед за повреди на елементите
и блоковете за лъчезащита;
2. проверка за видими повреди на кабелите
и накрайниците;
3. проверка за течове по охлаждащата
система;
4. проверка за функционална годност на
предупредителните индикатори и светлини
на командния пулт.
(4) При извършване на радиационна дефектоскопия при стационарни условия дефекто
скопистите извършват проверка за правилното
функциониране на системите за безопасност
и предупреждение.
(5) Дефектоскопистите извършват проверка
и на спомагателните принадлежности: магнитни скоби, приставки за колиматори, барабан за
ампулопровод, стойки и ограждащи средства.
Чл. 60. Резултатите от техническото обслужване, ремонта и проверките за функционална годност на техническите средства за
радиационна дефектоскопия, както и зареждането и презареждането на гама-дефекто
скопите се отразяват в дневник за техническо
обслужване и в протоколи.
Чл. 61. (1) За извеждане от експлоатация
на обект с радиационни дефектоскопи не се
изисква разрешение от председателя на АЯР,
но той подлежи на контрол за спазване на
изискванията за радиационна защита.
(2) Лицензиантът е длъжен да отстрани
всички радиоактивни източници от обекта и
да уведоми АЯР, МЗ и МВР.
(3) Радиоактивните източници, в т. ч. контейнерите от обеднен уран, се предават в ДП
„РАО“ като радиоактивни отпадъци.
(4) Рентгеновите дефектоскопи се привеждат в неработно състояние или се отстраняват
от площадката.
(5) При сделка с радиационни дефектоскопи
лицензиантът уведомява АЯР в 7-дневен срок
от сключването на сделката, като посочва
вида на сключената сделка, източника на
йонизиращи лъчения и предоставя данни за
лицето, с което е сключило сделката.
(6) Лицензиантът извършва обследване на
обекта с цел да установи, че в обекта няма
налични радиоактивни източници и радиоактивно замърсяване. Всички предупредителни
знаци за наличие на йонизиращи лъчения се
отстраняват.
Г л а в а

д е в е т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА РАДИАЦИОННА ДЕФЕКТОСКОПИЯ
Чл. 62. (1) Техническите средства за гамадефектоскопия се състоят от радиационна
глава (контейнер), радиоактивен източник,
заключващо устройство, командно устройство и колиматори. Гама-дефектоскопите
от шлангов тип имат допълнително ампу-
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лопровод, команден шланг с жило, носач на
радиоактивния източник и при някои модели
направляваща глава.
(2) Гама-дефектоскопите според начина
им на работа се разделят на две категории:
гама-дефектоскопи ротационен тип или със
затвор и гама-дефектоскопи от шлангов тип.
Гама-дефектоскопите трябва да имат дистанционно управляем механизъм за преместване
на източника от положение на съхраняване
в работно положение и обратно.
(3) Гама-дефектоскопите в зависимост от
тяхната мобилност се разделят на стационарни,
мобилни и преносими.
Чл. 63. (1) Гама-източниците, които се
използват за дефектоскопски контрол, трябва:
1. да бъдат сeртифицирани по изискванията
за „особена форма“ радиоактивен материал;
2. да бъдат проектирани, произведени и
изпитвани съгласно изискванията на действащите стандарти;
3. да бъдат проверени за херметичност и
да имат валиден сертификат за това.
(2) Гама-източниците, които се използват
за дефектоскопски контрол, се категоризират
като „категория 2“ съгласно категоризацията
на ИЙЛ и дейностите с тях в НРЗДИЙЛ.
(3) Носачът на всеки източник трябва да
е съвместим с радиационната глава, за която е предназначен, и да бъде съвместим със
спомагателното оборудване и с транспортнопрезарядния контейнер.
Чл. 64. (1) Радиационната глава представлява лъчезащитен контейнер, изработен от
обеднен уран или друг защитен материал и
специално проектиран за безопасно съхраняване на закрития източник, когато гамадефектоскопът е в неработно положение.
(2) Мощността на дозата на гама-лъчението на 1 m от повърхността на контейнера
на преносим гама-дефектоскоп не трябва да
превишава 20 µSv/h, на мобилен гама-дефектоскоп не повече от 50 µSv/h и не повече от
100 µSv/h при стационарен гама-дефектоскоп.
(3) Мощността на дозата на гама-лъчението
на повърхността на контейнерите не трябва
да надвишава 2 µSv/h.
(4) На външната повърхност на радиационната глава се нанася трайна маркировка,
видима от разстояние 1 m, която указва типа
на дефектоскопа, фабричния номер на производителя, вида на радиоактивния източник и
максималната активност на източника.
(5) На външната повърхност на радиационната глава се нанася знакът за радиационна
опасност.
(6) Радиационната глава се държи заключена, с изваден ключ през цялото време, когато
в нея има радиоактивен източник и когато
тя не се използва.
Чл. 65. (1) Спомагателното оборудване
трябва да е съвместимо с радиационната глава
и носача на източника.
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(2) Командните шлангове и ампулопроводите трябва да са конструирани така, че при
пролъчване разстоянието между дефектоскописта и източника да е максимално.
(3) Колиматорът за ограничаване снопа
на лъчение трябва да е съвместим с носача
на източника и съединителното устройство
на апарата.
Чл. 66. (1) Техническите средства за рентгенова дефектоскопия се състоят от рентгенова
тръба, разположена в лъчезащитен кожух,
високоволтов генератор, команден пулт и
устройства за обработване, запаметяване и
предаване на образите.
(2) Рентгеновата тръба е електровакуумен
уред, който генерира рентгеново лъчение
и се използва за панорамно или насочено
пролъчване.
(3) Върху лъчезащитния кожух следва да
са маркирани фабричните данни за рентгеновата тръба.
(4) Рентгеновата тръба е източник на йонизиращо лъчение само в момент на подаване на
високо напрежение. Превозът и съхраняването
на рентгенови дефектоскопи не представлява
радиационна опасност и не следва да бъдат
предприети специални защитни мерки.
(5) Рентгеновата тръба е свързана чрез кабел
с командния пулт, което позволява дистанционно включване на генератора на лъчение
и възможност за предварително избиране на
работните параметри.
(6) На командния пулт на рентгеновия
дефектоскоп следва да има:
1. светлинни и стрелкови сигнализации,
показващи включено мрежово напрежение
на апарата;
2. предупредителна светлинна индикация,
която да показва, че рентгеновият дефектоскоп
е готов да пролъчва, и отделна предупредителна светлинна и/или звукова сигнализация
по време на пролъчването;
3. авариен стопбутон за незабавно спиране
на пролъчването при необходимост;
4. часовник, контролиращ продължителността на пролъчването;
5. табелка, която да съдържа информация
за модела на дефек тоскопа, максима лно
напрежение и ток, фабричен номер, тип на
рентгеновата тръба, максимална консумирана
електрическа мощност и данни за производителя;
6. надеждно заключващо устройство със
специален ключ.
Г л а в а

д е с е т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ
ПРЕВОЗ НА ГАМА-ДЕФЕКТОСКОПИ
Чл. 67. (1) Превоз на гама-дефектоскопи на
територията на страната се извършва по шосе
в съответствие с Наредбата за условията и реда
за извършване на превоз на радиоактивни ве-
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щества (НУРИПРВ), приета с Постановление
№ 156 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ,
бр. 60 от 2005 г.), от лица, които притежават
валидна лицензия за превоз на радиоактивни
вещества или разрешение за еднократен превоз, издадени от председателя на АЯР.
(2) В условията на лицензията/разрешението се посочва максимални ят сумарен
транспортен индекс (TI) на превозваните
гама-дефектоскопи в превозното средство.
Транспортният индекс на всеки гама-дефектоскоп се определя директно чрез измерване
мощността на дозата на разстояние 1 m от него.
(3) При всеки превоз трябва да бъдат
осигурени транспортни документи, които да
придружават превозваните източници: документи, свързани с превозваните радиоактивни
източници, заповед за водачите на превозното средство, заповед за отговорно лице за
безопасността на превоза, авариен план при
превоз, инструкция по радиационна защита,
лицензията или разрешението, издадено от
АЯР, и други транспортни документи, свързани с превоза.
Чл. 68. Водачът на превозното средство
трябва да притежава сертификат за превоз на
опасни товари – „клас 7“ съгласно НУРИПРВ.
Чл. 69. (1) При превоз на гама-дефектоскопи
радиационната глава на заредения гама-дефектоскоп служи за транспортен контейнер
и транспортна опаковка на източника. Контейнерът трябва да отговаря на изискванията
за транспортна опаковка от съответния тип
със съответния сертификат.
(2) Гама-дефектоскопите се превозват с
поставени капачки, заключени и с откачени
командни шлангове, ампулопровод и направляваща глава при някои модели.
Чл. 70. За пренасяне на гама-дефектоскопи
в рамките на обекта не се изисква разрешение, издадено от председателя на АЯР. В този
случай се препоръчва използването на превозно средство, количка или приспособление
с минимално разстояние 1 m от източника
до тялото на дефектоскописта. Дейността
се извършва от предварително добре обучен
персонал. Дефектоскопите трябва да бъдат
стабилно закрепени и непрекъснато наблюдавани.
Чл. 71. С цел намаляване мощността на
дозата в превозното средство и закрепването
на контейнера неподвижно за шасито на автомобила транспортният контейнер може да
бъде поставен и в допълнителен лъчезащитен
контейнер. При превоз на повече от един гама-дефектоскоп всеки дефектоскоп трябва да
има своя отделна обособена клетка.
Чл. 72. (1) Превозното средство трябва
да е обозначено с предупредителни знаци,
да е преминало технически преглед, да има
специализирано оборудване за осъществяване
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на безопасен превоз и средства за реагиране
в случай на инцидент или авария по време
на превоз.
(2) Превозното средство се оборудва със
средство за измерване на мощността на дозата,
като в кабината на шофьора такъв контрол
се осъществява непрекъснато. Мощността на
дозата на мястото на водача и придружителя
не трябва да надвишава 10 µSv/h.
Чл. 73. При международен превоз на гама-дефектоскопи се прилагат изискванията
на НУ РИПРВ, на Европейската спогодба
за международен превоз на опасни товари
по шосе (ADR) и другите ратифицирани от
Република България спогодби за превоз на
товари по въздух, водни пътища и жп линии.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА
ГОТОВНОСТ ПРИ АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ
Чл. 74. (1) Аварийното планиране и аварийната готовност при радиационна авария с
гама и рентгенови дефектоскопи се извършва съгласно изискванията на Наредбата за
аварийно планиране и аварийна готовност
при ядрена и радиационна авария, приета с
Постановление № 313 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 2011 г.).
(2) Обектите и дейностите с гама-дефектоскопи се причисляват към рискова категория
ІV, а обектите и дейностите с рентгенови
дефектоскопи – към категория V, съгласно
наредбата по ал. 1.
Чл. 75. (1) Лицензиантът разработва вътрешни аварийни планове и процедури за
действие в случай на извънредни събития
при извършване на дейности с радиационни
дефектоскопи.
(2) Типово съдържание на вътрешен авариен
план за обекти с ИЙЛ е посочено в приложение № 10 към чл. 30, ал. 1, т. 3 НРЗДИЙЛ.
(3) При превоз на гама-дефектоскопи се
разработва отделен авариен план за превоз
на радиоактивни вещества.
Чл. 76. Възможни извънредни събития
при извършване на дейности с гама-дефектоскопи са:
1. кражба или загуба на гама-дефектоскоп
или на източника, с който е зареден;
2. пожар, природно бедствие, промишлена
авария, транспортно произшествие;
3. източникът е заседнал в ампулопровода
или в направляващата глава;
4. носачът с източника е откачен от командния шланг и остава в ампулопровода
или източникът е изпаднал (известно е местоположението му);
5. техническа неизправност или неправилно използване на гама-дефектоскопа и
спомагателното оборудване, което довежда
до невъзможност на източника да се прибере
в радиационната глава;
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6. физическа повреда, свързана с нарушаване защитата на източника;
7. радиоактивно замърсяване поради разхерметизиране на гама-източника;
8. неизправност на системите за безопасност и на сигналните системи за предупреждение;
9. лице от населението се намира в контролираната зона по време на пролъчването.
Чл. 77. Възможни извънредни събития
при извършване на дейности с рентгенови
дефектоскопи са:
1. генерирането на рентгеново лъчение
приключва след настроеното време за пролъчване;
2. неумишлено оставяне на рентгеновата
тръба под напрежение;
3. грешка на дефектоскописта при ръчно
приключване на пролъчването;
4. неизправност на системите за безопасност и на сигналните системи за предупреждение;
5. други неизправности, водещи до генериране на рентгеново лъчение, когато то не
се контролира;
6. физическа повреда на защитата на рентгеновия апарат;
7. лице от населението се намира в контролираната зона по време на пролъчване.
Чл. 78. Лицензиантът осигурява необходимото аварийно оборудване за реагиране
при извънредно събитие и редовно проверява
наличието и състоянието на това оборудване.
Чл. 79. Лицензиантът поддържа в готовност
авариен екип, членовете на който са предварително определени с вътрешния авариен план.
Чл. 80. Лицензиантът периодично извършва обучение за прилагане на вътрешния авариен план, процедурите за действие в случай
на извънредни събития и за използване на
аварийно оборудване.
Чл. 81. Лицензиантът ежегодно ревизира и
актуализира аварийните си планове и процедури, за да се гарантира тяхната адекватност
и състоятелност по отношение на имена на
лица, адреси, телефони, факсове, оборудване
за аварийно реагиране и мерки за радиационна защита.
Чл. 82. Лицензиантът задължително уведомява АЯР в случай на извънредно събитие при
спазване на изискванията, условията и реда,
регламентирани в Наредбата за условията
и реда за уведомяване на А ЯР за събития в
ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.
и бр. 7 от 2011 г.).
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Чл. 83. Докладите за възникналите аварийни събития се изготвят от лицензианта
и отговорниците по радиационна защита в
съответните обекти. Докладите се представят
на АЯР, МЗ и МВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Колиматор“ е устройство за ограничаване снопа на гама- или рентгеновото лъчение.
2. „Органи на държавния здравен контрол“
са органите по чл. 12 от Закона за здравето.
3. „Пролъчване“ е пропускане на сноп
гама- или рентгеново лъчение от радиационен
дефектоскоп през контролирания материал
или изделие.
4. „Радиационен дефектоскоп“ е уредба
или апарат за безразрушителен контрол с
цел откриване на несъвършенства в изделия
или материали чрез използване на гама- или
рентгеново лъчение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 26, ал. 2 от Закона за безопасно използване
на ядрената енергия.
§ 3. Председателят на Агенцията за ядрено
регулиране дава указания по прилагането на
наредбата.
3437

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУК АТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството
на образованието, младежта и науката на
Република България и Министерството на
човешките ресурси на Унгария за периода
2013 – 2015 г.
(Одобрена с Решение № 201 от 29 март 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 2 април 2013 г.)
Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и
Министерството на човешките ресурси на
Унгария (наричани по-нататък „Страните“):
на основание на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството
на Република България и правителството
на Република Унгария, подписана на 5 май
1994 г. в Будапеща,

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

и в своя стремеж към всестранно развитие и задълбочаване на сътрудничеството
в областта на образованието и науката се
договориха за следното:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Страните подкрепят:
a) прякото сътрудничество меж ду институциите на средното и висшето образование
и меж ду изследователските организации;
б) програмите на Европейския съюз и
Съвета на Европа за средното и висшето
образование, както и сътрудничеството в рамките на Централноевропейската инициатива.
Член 2
В сътрудничеството меж ду Страните и
за на п ред п риори т е т н и ос та ват с лед н и т е
области:
a) провеждането на съвместните научни
изследвания;
б) обмен ът на с т у ден т и във висш и т е
училища;
в) обменът на научни изследователи и
преподаватели;
г) провеждането на обучение по унгаристика, респективно българистика, в другата
страна.
С оглед на горното Страните се информират взаимно:
– за нови основни документи, приети в
областта на науката и образованието;
– за научни изяви в областта на образованието.

•

•

•

•

•

Научни изследвания
Член 3
Страните подкрепят ефективното използване и разпрост ранение на резултати от съвместните изследвания
в рамките на текущи и нови проекти,
спазвайки действащото законодателство за защита на интелект уалните
права и собственост.
Страните съдействат за подготовката
на съвместни научноизследователски
п р о ек т и в п риори т е т н и о б л ас т и и
поощряват достъпа до национални научноизследователски инфраструктури.
Страните подкрепят участието в проекти, насочени към изграж дането или
разширяването на регионални информационни мреж и и специализирани
бази данни в областта на науката и
висшето образование.
Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в многостранни
научни, технологични и развойни програми и проекти.
Ст раните насърчават партниращите
си национални научни организации за
съвместно участие в изследователски
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проекти към европейск ите рамкови
п рог рами за нау чни изследвани я и
иновации и в други инициативи.
• С т ра н и т е под к р еп я т и нс т и т у ц и и и
изследователи, занимаващи се с унгарска история, култура, език и изкуство
в Българи я и с българска истори я,
култура, език и изкуство в Унгария.
Сътрудничество в областта на средното и
висшето образование
Член 4
Страните подкрепят прякото сътрудничество между средните и висшите училища.
Насърчават двустранните контакти, обмена
на специалисти, специализациите във висшите училища, занимаващи се с обучение по
езика и културата на другата страна.
Член 5
Двете страни си разменят ежегодно на
реципрочна основа до:
А) 5 с т у ден т и, изу ча ва щ и б ъ л гарск и,
респ. унгарски език, за частичен срок
на обучение с продължителност от един
семестър (4 месеца);
Б) докторанти, изследователи и преподаватели общо за 10 месеца за не по-малко
от един и не повече от 3 месеца, владеещи
езика на страната домакин или друг език
по взаимна договореност и след покана
от съответното висше училище;
В) 5 души в летни езикови семинари на
своите университети.
Член 6
Страните и занапред осигуряват дейността
на лекторите, преподаващи език и култура.
За тази цел Страните приемат лектори на
реципрочна основа там, където по време на
действие на тази Програма съществуват български или унгарски катедри или лекторати.
Бъ л г ар ск ат а с т ра на п риема у н г ар ск и
лектор във:
Софийския университет „Свети К лимент
Охридски“.
Ун гарск ата с т ра на п риема б ъ л гарск и
лектор във:
Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, и Сегедския университет.
Член 7
Договарящите се страни подкрепят изпращането на лектори и в други университети на двете страни, в случай че възникне
нужда за това.
Член 8
Българската страна подкрепя участието
на Българското републиканско самоуправление, на училища в национални програми за
подпомагане на българските общности зад
граница за изучаване на български език.
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Подготовката на преподаватели може да
бъде провеждана в съответствие с чл. 5, т. Б.
ОРГАНИЗАЦИОННИ И ФИНАНСОВИ
РАЗПОРЕДБИ
A. Общи разпоредби
1. В рамките на тази Програма за сътрудничество Страните се споразумяват, че
на реципрочна основа освобож дават
лицата, приети в рамките на Програма
за сътрудничество, от заплащане на
таксите за издаване, както и за удължаване на срока на удостоверенията за
временно пребиваване на територията
на приемащата държава.
2. Условията на обмена на специалисти,
осъществяван в рамките на прякото
сътрудничество, се фиксират в споразуменията на сътрудничещите си
институции.
3. Пътуванията, планирани за дадената
календарна година, трябва да бъдат
реализирани до 15 декември на съответната година.
Б. Организационни и финансови
разпоредби
Възрастови граници за кандидатстване:
• при стипендии за частичен ку рс на
обучение – до 30 години;
• при стипендии за следдипломна квалификация – до 40 години;
• без възрастови ограничения за стипендия за летен университет.
Пътни разходи:
Изпращащата страна не поема транспортните разходи на стипендиантите по чл. 5 до
столицата на приемащата страна и обратно.
Здравна осигуровка:
С ъ гл ас но Регл а мен т и т е № 14 0 8/71 и
№ 574/72 на Европейския съвет стипендиантите, които са граж дани на Европейския
съюз или на държавите – членки на Европейската асоциация за свободна търговия (с
изключение на Швейцария), са осигурени
на територията на Унгария и на Република
България чрез Европейската здравноосигурителна карта. Стипендиантът лично има
грижата да си набави такава карта в страната, от която идва – преди да отпътува за
Унгария и за България.
Стипендиантите, пребиваващи в Унгария
и в България за срок, по-кратък от един
месец, и участниците в курсовете на летния
университет сами се грижат за здравните
си осигуровки.
Разходи за стипендии:
а) Приемащата страна освобож дава стипендиантите по т. А и Б на чл. 5 от заплащане на такси за обучение, като им осигурява
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настан яване в общеж итие и ползване на
студентски стол при условията на своите
граждани.
б) Българската страна осигурява стипендиите за унгарските студенти по чл. 5, т. А,
както и за унгарските специализанти/докторанти по силата на чл. 5, т. Б стипендия в
съответствие с действащото законодателство
в Република България. Повече информация
можете да откриете на сайта: www.minedu.
government.bg.
в) Унгарската страна осигурява стипендиите на българските студенти, специализанти
и докторанти по чл. 5, т. А и т. Б чрез стипендиантския фонд на Унгарската комисия
по стипендиите. Повече информация можете
да откриете на сайта: www.scholarship.hu.
г) По силата на чл. 5, т. В за лицата, приети в летните университети на съответните
висши училища, приемащата страна осигурява квартира и храна за времето на летния
университет, както и участие в културните
и научните програми. Пътуването до и от
мястото на провеждането на съответния летен университет е за сметка на изпращащата
страна или на пътуващото лице.
Условия за прием на лектори
Лекторите, приети въз основа на чл. 6,
вст ъпват с приемащата ги инстит у ци я в
трудови общественоосигурителни правоотношения съгласно действащото местно и
европейско законодателство. Освен работна
заплата приемащата страна осигурява подходящо по големина и обзавеждане служебно
жилище или средствата съобразно финансовите си възможности.
Продължителността на лекторския мандат
е най-много четири години. През последната учебна година от мандата изпращащата
страна, съобразявайки се с професионалните
изисквания на приемащата страна (обикновено диплома за завършено висше образование – бакалавърска или магистърска степен
по специалността унгарска, респективно българска, филология), обявява открит конкурс
за заемане на мястото. Приемащата страна
избира новия лектор от предложените є от
изпращащата страна кандидати.
Условия за заемане на българската лекторска позиция:
Мандатът на българските лектори е максимум четири години. Преди изтичането
на мандата до 31 януари унгарската Страна
изпраща предложение за професионалните
изисквания за новия лектор, въз основа на
които българската Страна според собствената си практика определя кандидатите и
не по-късно от 31 юни всяка година изпраща на унгарската Страна задължителните
документи. Първостепенно изискване към
българските лектори, които биха желали да
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работят в Унгария, е да разполагат с диплома
по специалност български като чужд език.
Унгарската Страна не по-късно от 31 юли на
същата година уведомява българската Страна
относно официалната си позиция по отношение на предложения нов български лектор.
За приетите на реципрочна основа лектори приемащата Страна осигурява месечна
заплата и жилище съобразно действащата
в страната нормативна уредба. Приемащата
Страна има грижата за здравното осигуряване съобразно действащите в страната
наредби.
Условия за заемането на унгарската лекторска позиция:
Мандатът на унгарските лектори е максимум четири години. Българската Страна
не по-късно от 31 август на предходната
календарна година изпраща предложение за
професионалните изисквания за новия лектор, въз основа на които унгарската Страна
съгласно собствената си практика определя
кандидатите. Първостепенно изискване към
унгарските лектори, желаещи да работят
в България, е да разполагат с диплома за
специа лност та у нгарск и като ч у ж д език.
Изпращащата Страна изпраща кандидатурите на предлаганите за длъжността лица на
приемащата Страна не по-късно от 15 януари
на конкретната календарна година. Приемащата Страна потвърж дава приемането на
кандидатурите не по-късно от 15 февруари
на конкретната календарна година.
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За приетите на реципрочна основа лектори приемащата Страна осигурява месечна
заплата и жилище съобразно действащата
в страната нормативна уредба. Приемащата
Страна има грижата за здравното осигуряване съобразно действащите в страната
наредби.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящата Програма влиза в сила от деня
след подписването є и остава в сила до 31
декември 2015 г. След изтичането на срока
на валидност на Програмата действието є
се продължава всяка година до влизането в
сила на нова програма за сътрудничество или
докато някоя от договарящите се страни – с
шестмесечно предизвестие – писмено не се
откаже от нея.
Подписана в Будапеща на 2 април 2013 г.
в два идентични екземпляра на български
и унгарски език, като и двата текста имат
еднаква сила.
От страна на
Министерството на
образованието,
младежта и науката на
Република България:
Николай Милошев,
министър на
образованието,
младежта и науката
3351

От страна на
Министерството на
човешките ресурси на
Унгария:
Золтан Балог,
министър на
човешките ресурси
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП, чл. 10,
ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 ППЗНП след подписване
на приемателно-предавателен протокол за пре
хвърляне на натурални и стойностни показатели
на Професионална гимназия по механизация на
селското стопанство „Марин Попов“ – гр. Севлиево, чрез бюджета на Община Севлиево, подписан
от министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Севлиево, писмо с изх. № 04-23-49 от
27.02.2013 г. от министъра на финансите за извършване на корекции по бюджетите на Министерството
на земеделието и храните и на Община Севлиево
за 2013 г. и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № 09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, определям Професионална
гимназия по механизация на селското стопанство
„Марин Попов“ – гр. Севлиево, община Севлиево,
област Габрово, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3441

Министър:
Н. Милошев

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-07-86
от 19 април 2013 г.
С постъпило заявление вх. РРТУ-01-482 от
8.04.2013 г. от „Ситигаз България“ – ЕАД, ЕИК
131 285 259, със седалище и адрес на управление
София, ул. Адам Мицкевич 4А, представлявано
от д-р инж. Александър Кожухаров – председател на СД, е направено искане за одобряване на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване
на община Габрово“ с обхват: Землище с. Яворец – ПИ 22190, 22191, 22193; Землище с. Драгановци – ПИ 141014, 141004, 995, 141001, 141002,
1016, 230011, 230010, 238008, 450048, 1166, 283014;
Землище с. Златевци – ПИ 37029; Землище с. Поповци – ПИ 71038, 70034, 70035, 70068, 70066, 79016,
81054, 81055, 81031, 85002, 85049, 85050, 85052, 85067,
85026; Землище гр. Габрово – ПИ 40.25; Землище
гр. Севлиево – ПИ 59.84, 59.137, 65.15, 65.21, 65.25,
65.41; Землище с. Сенник – ПИ 92005, 699, 89017;
Землище с. Горна Росица – ПИ 15023, 118016.

Към заявлението са приложени следните изискуеми документи: 1. Лицензия за осъществяване
на дейността разпределение на природен газ
№ Л-376-08 от 26.01.2012 г. 2. Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен
газ № Л-376-12 от 26.01.2012 г. 3. Удостоверение
№ УТ-01-01-37 от 8.04.2013 г. от Община Габрово. 4. Удостоверение № 94.3.184 от 8.04.2013 г. от
Община Севлиево. 5. Писмо от РИОСВ Велико
Търново с № 412 от 4.02.2013 г., че решение № ВТ15-ПР от 30.03.2012 г. от РИОСВ Велико Търново
е валидно. 6. Решение от Министерството на
земеделието и храните, Комисия за земеделски
земи № КЗЗ-04 от 28.02.2013 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи. 7.
Заповед № РРТУ-01-17 гр. Габрово от 22.01.2013 г.
на ОУ – Габрово, за възлагане изработване на
ПУП – парцеларен план. 8. Здравно заключение
№ ДЗК-14-872 от 26.02.2013 г. за съгласуване на
проект за ПУП – ПП от РЗИ гр. Габрово. 9. Становище от „ВиК“ – ООД, Габрово, № PTO 03-1109
от 26.02.2013 г. 10. Становище от „Бяла“ – ЕООД,
Севлиево, № ВК-05-217 от 4.04.2013 г. 11. Становище от „Виваком“, Велико Търново, № 95-С-105
от 1.03.2013 г. 12. Становище от „Енерго-про Мрежи“ – АД, Варна, № EРRG-851 от 28.02.2013 г. 13.
Съгласувателно писмо № 109 от 26.02.2013 г. от
Напоителни системи, клон Среден Дунав, Плевен. 14. Протокол от 15.04.2013 г. от заседание
на областния експертен съвет по устройство на
територията, назначен със Заповед № РРТУ-0107-79 от 10.04.2013 г. на областния управител на
област Габрово.
След проверка на образуваната преписка е
установено, че са изпълнени условията на Закона
за устройство на територията и изискванията на
специалните нормативни актове.
С оглед изложеното и на основание решение
на областен експертен съвет по устройство на
територията от 15.04.2013 г. и чл. 129, ал. 3 ЗУТ
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Главен разпределителен
газопровод извън урбанизираната територия за
газоснабдяване на община Габрово“, с обхват от
две общини – община Габрово и община Севлиево, изработен в мащаб 1:2000 (6 листа), върху
имотите от картите на възстановената собственост
и кадастралните карти на землищата, през които
минава трасето на разпределителния газопровод,
с отразени границите и номерата на поземлените
имоти, трасето на разпределителния газопровод,
сервитутните линии на газопровода, координатно
определени върховете (чупки) от оста на разпределителния газопровод.
Неразделна част от заповедта са графичните
материали на подробен устройствен план – парцеларен план.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от нейното
съобщаване.
Областен управител:
М. Костадинов
3563
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ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕЕ № 243
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Гълъбово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 000905 и № 076027 в землището на гр. Гълъбово, като с проекта за двата
имота се установява предимно производствена
зона с ниско свързано застрояване.
Председател:
Я. Петрова
3408

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 27
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 5, ал. 2,
т. 6 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
обособена част от имуществото на „Елена Автотранспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Елена, ул. Трети март 9, ЕИК
814189444, представляваща: УПИ ХV – „За промишлени и складови дейности“, кв. 98 по плана
на гр. Елена, цялата с площ 5230 кв. м, ведно с
построените в него: едноетажна масивна сграда – гуморемонтен цех със застроена площ 298
кв. м, едноетажна масивна сграда – склад със
застроена площ 132 кв. м, едноетажна масивна
сграда – склад със застроена площ 101 кв. м,
открит автоканал и едноетажна масивна сграда
със застроена площ 8 кв. м, при граници: улица,
УПИ ХІ – „За административно битови нужди
и производство на нехранителни стоки“, УПИ
ІV – „За ДАТ“, р. Еленска, и УПИ ІХ – „За
автосервиз“, намиращ се в гр. Елена, ул. Трети
март 9, актуван с АОС № 706 от 15.01.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията при Районния
съд – гр. Елена, на 23.01.2013 г. под № 63, том І.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на горепосочения обект чрез процедура
на пряко договаряне съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
Председател:
В. Гуцов
3410
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РЕШЕНИЕ № 41
от 4 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124
ЗИДЗУТ (в сила от 26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти в
имоти № 000183 и 000603 (полски пътища) по КВС
на землище гр. Елена за захранване с ток и вода
на имот с проектен № 148080 по КВС – „За вилно
застрояване“, съгласно ПУП – ПЗ, допуснат със
Заповед № РД-02-05-695 от 15.11.2012 г. на кмета
на община Елена, както следва:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод с обща
дължина 690 л. м и площ на сервитута 2760 кв. м;
1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско
напрежение 1 kV с дължина 864 л.м и площ на
сервитута 3456 кв. м;
1.3. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV с дължина 116 л. м в урбанизирана
територия.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 от
Закона за устройство на територията.
3. Кметът на община Елена да издаде заповед за одобряване на подробен устройствен
план – план за застрояване на имот с проектен
№ 148080 по КВС на землище гр. Елена, за
определяне на ново конкретно предназначение
на имота – „За вилно застрояване“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.

3411

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 47
от 4 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124
ЗИДЗУТ (в сила от 26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
Допълва Решение № 164 от 18.12.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Елена (ДВ, бр. 29 от
2013 г.), като същото придобива следната редакция:
„Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 000593 и имот с
проектен № 153034 в местността Кору кьой по
КВС на землище с. Константин за обединяване
и определяне на конкретно предназначение на
новообразувания имот – за „Спортен комплекс“.
ПУП – ПЗ е неразделна част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за строеж
„Реконструкция и основно обновяване на стадион
с. Константин – футболно игрище, комбинирано
игрище за волейбол и баскетбол, трибуни, съ-
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блекални с WC – модулен тип с навес, паркинг
и ограда“, за който е издадено разрешение за
строеж № 69 от 18.12.2012 г.“
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

3412

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ№ 48
от 4 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124
ЗИДЗУТ (в сила от 26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
Допълва Решение № 165 от 18.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Елена (ДВ, бр. 29 от 2013 г.),
като същото придобива следната редакция:
„Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 046037 с начин на
трайно ползване „изоставена нива“ в местността
Хармана по КВС на землище с. Майско и определяне на ново конкретно предназначение – за
„Спортен комплекс“.
ПУП – ПЗ е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за
строеж – „Изграждане на спортна база с. Майско – футболно игрище, комбинирано игрище
за волейбол и баскетбол, трибуни, съблекални
с WC – модулен тип с навес, паркинг и ограда“,
за който е издадено разрешение за строеж № 70
от 18.12.2012 г.“
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

3413

Председател:
В. Гуцов

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 071
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 94-24-44 от 14.05.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, за имот № 018163, местност
Кьоредек миша пара, землище с. Златитрап,
представляващ застроена земя за нуждите на
селското стопанство, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образу ва У ПИ І-163 – ж илищно ст роителство, УПИ ІІ-163 – жилищно строителство,
УПИ ІІІ-163 – жилищно строителство, УПИ ІV163 – жилищно строителство, УПИ V-163 – жилищно строителство, УПИ VІ-163 – жилищно
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строителство и БКТП, УПИ VІІ-163 – жилищно
строителство, УПИ VІІІ-163 – жилищно строителство, УПИ ІХ-163 – жилищно строителство,
и УПИ Х-163 – жилищно строителство;
• образува улица-тупик съгласно трасировъчен
план по червени, сини линии, надписи със син
цвят и корекции със зелено;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“ и корекции
със зелено за устройствени показатели.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

3382

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 072
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-67 от 14.06.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, на имот № 000942, стопански двор „Изток“, местност Бобевица, землище
с. Цалапица, като:
– образува УПИ-І – овчарник – жилище за
овчари, и УПИ ІІ – краварник, по червените,
сините и зелените линии и надписи;
– за УПИ-І – овчарник – жилище за овчари,
и УПИ ІІ – краварник – запазване на съществуващите сгради, означени с плътен черен контур;
ограничителни линии за застрояване с червен
пунктир;
– определя устройствена зона „Пп“ с показатели, указани в матрицата със син цвят.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

3383

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 073
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-76 от 8.07.2011 г. от кмета на
община „Родопи“, за обект: Семеен хотел, жилищно застрояване, на земеделска земя за процедура
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по промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Захаридево, имот № 43.254,
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува: У ПИ І-43.254 – семеен хотел;
УПИ ІІ-43.254 – жилищно застрояване; УПИ ІІІ43.254 – жилищно застрояване, за разширение на
полски пътища по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради с Н
до 10 м, свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен
червен пунктир, котировки с черно и корекции
със зелено, при условията на чл. 32 ЗУТ;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

3384

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 075
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи на
чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ)
Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 94-24-104 от 17.02.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, за обект: Търговски комплекс и складови помещения, приет с Решение
№ 8, протокол № 13 от 15.10.2012 г. на ЕСУТ при
община „Родопи“, на земеделска земя с променено
предназначение в землището на с. Браниполе,
местност Нешовица, имот № 030271, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 030271 – Търговски комплекс
и складови помещения, по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради с Н
до 10 м, свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен
червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и канализация.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

3385

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 076
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи на
чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание §124, ал. 1 ЗИДЗУТ)
Общинският съвет „Родопи“ реши:
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1 . О д о б р я в а П У П – П П (п а р ц е л а р е н
план), изготвен с разрешение № 94-24-94 от
12.04.2007 г. от кмета на община „Родопи“, на
УПИ І-034030 – жилищно застрояване, и УПИ
ІІ-034030 – инженерно-техническа инфраструктура, които съответстват на имоти № 034031
и № 034032 от КВС на с. Брестник, местност
До селото, и са земеделска земя с променено
предназначение, като:
– трасе за ел. кабел 20 kV с обща дължина
L=193 м по утвърдена ситуация на проектното
трасе с решение № 7, т. 8 от 28.09.2012 г. на
комисията по чл. 17 ЗОЗЗ за електроснабдяване
на обект – УПИ І-034030 – жилищно застрояване, и УПИ ІІ-034030 – инженерно-техническа
инфраструктура, които съответстват на имоти
№ 034031 и № 034032 от КВС на с. Брестник,
местност До селото, и са земеделска земя с
променено предназначение, при спазване на
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, както и при
спазване на условията и препоръките в съгласувателните писма и становища.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

3386

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 077
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен
с разрешение № 9424-74 от 2012 г. от кмета на
община „Родопи“, за обект: Жилищно застрояване, приет с Решение № 13, протокол № 14 от
21.11.2012 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“, на
земеделска земя за процедура по промяна на
предназначението в землището на с. Храбрино,
местност Св. Марина, имот № 006002, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ І-006002 – жилищно застрояване, и УПИ ІІ-006002 – жилищно застрояване,
за разширение на полски път по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

3387

Председател:
Г. Ташев
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РЕШЕНИЕ № 078
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-94 от 4.09.2012 г. от кмета
на община „Родопи“ за обект: База за преработка на гъби; 29.414 – База за производство
и съхранение на селскостопанска продукция,
производство на гъби без компостиране, приет
с Решение № 4, протокол № 13 от 15.10.2012 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, на земеделска
земя с променено предназначение в землището на с. Първенец, местност Фиданлъка, УПИ
І-029050 – База за преработка на гъби, който съответства на имот № 29.50 по КК на с. Първенец,
и земеделска земя за процедура по промяна на
предназначението в землището на с. Първенец,
местност Фиданлъка, имот № 29.414, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• отпада УПИ І-029050 – База за преработка
на гъби;
• образува УПИ І-029050 – База за преработка на гъби; 29.414 – База за производство
и съхранение на селскостопанска продукция,
производство на г ъби без компостиране; за
разширение на полски път; за улица тупик с
обръщало по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 12 м:
– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“.
2. На основание чл. 135, ал. 6 ЗУТ спира
прилагането на Заповед № 743 от 27.11.2002 г.
на кмета на общината.
3. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
3388
РЕШЕНИЕ № 079
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-34 от 19.03.2012 г. от кмета
на община „Родопи“ за обект: Жилищно строителство, приет с Решение № 2, протокол № 13
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от 15.10.2012 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
на земеделска земя за процедура по промяна
на предназначението в землището на с. Кадиево, местност Исака, имот № 011097, съобразно
изиск ванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• обра зу ва У П И І- 011097 – за ж и л и щ но
строителство, за разширение на полски път по
червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
3389
РЕШЕНИЕ № 080
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-6 от 24.01.2012 г. от кмета
на община „Родопи“ за обект: Жилищно строителство, приет с Решение № 18, протокол № 14
от 21.11.2012 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
на земеделск а зем я за п роцед у ра п ром я на
предназначението в землището на с. Белащица,
местност Грамадите, имот № 012757, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образува: УПИ І-012757 – жилищно строи телст во; У ПИ ІІ- 012757 – ж и лищно ст роит елс т во; У ПИ ІІІ- 012757 – ж и л и щ но с т роит елс т во; У П И І V- 012757 – ж и л и щ но с т роителство; УПИ V-012757 – жилищно строителство; УПИ VІ-012757 – жилищно строителство;
У П И V І І- 012757 – ж и л и щ но с т р ои т е лс т в о;
У П И V І І І- 012757 – ж и л и щ но с т рои т елс т во;
У П И І Х- 01 2 757 – ж и л и щ н о с т р о и т е л с т в о;
УПИ Х-012757 – жилищно строителство; УПИ
Х І- 01 2 757 – ж и л и щ н о с т р о и т е л с т в о; У П И
Х І І- 012757 – ж и л и щ но с т р ои т е лс т во; У П И
Х ІІІ- 012757 – ж и л и щ но с т рои т елс т во; У П И
ХІV-012757 – жилищно строителство; УПИ ХV012757 – жилищно строителство, и УПИ ХVІ012757 – жилищно строителство; за разширение
на полски път; за улици тупик с обръщало по
червени, сини линии, надписи със син цвят;
– определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
– определя устройствена зона „Жм“;
– одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
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2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминист ративни я съд – Пловдив, чрез
к мета на община „Родопи“.

2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

Председател:
Г. Ташев

Председател:
Г. Ташев

3390

3392

РЕШЕНИЕ № 081
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ, изработен с разрешение № 94-24-06 от 24.01.2012 г. от кмета на
община „Родопи“ за обект: УПИ 000904 – гъбарник с готов компост, приет с Решение № 5,
протокол № 14 от 21.11.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, на имот № 000904, стопански
двор № 7 „Изток“, местност Бобевица, землище
с. Цалапица.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

3391

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 082
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 извън изрично посочените случаи
на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ) Общинският съвет „Родопи“ реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-117 от 25.10.2012 г. от кмета
на община „Родопи“ за обект: Жилищно застрояване, приет с Решение № 15, протокол № 12
от 12.09.2012 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив, на земеделска земя за процедура по
промяна на предназначението в землището на
с. Белащица, местност Текнето, имот № 012048,
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ,
като:
• образува: У ПИ І-012048 – жилищно застрояване; УПИ ІІ-012048 – жилищно застрояване; УПИ ІІІ-012048 – жилищно застрояване;
УПИ ІV-012048 – жилищно застрояване; УПИ
V- 012048 – ж и лищ но заст рояване; У ПИ V І012048 – жилищно застрояване и улица тупик,
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 281
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раковски, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ за п ром яна п редназначението на ПИ 137 056 и изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ 137 024 – производствени и
складови дейности, кравеферма, в Стопанския
двор в местността Саят, като отпада УПИ 137
024 – производствени и складови дейности, кравеферма, и се образува нов УПИ 137 056, 137
103, 137 018, 137 082, 137 024 – производствени
и складови дейности, кравеферма, с регулационни граници, съвпадащи с външните имотни
граници на ПИ 137 056; ПИ 137 103; ПИ 137
018; ПИ 137 082 и ПИ 137 024.
Определя се свободно и ниско застрояване – с
височина до 10 м. Определя се зона „Пч“.

3409

Председател:
Мл. Шишков

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 355
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с параграф 124, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.500.5454, м. Лъчките, по КККР на
гр. Тетевен, област Ловеч, с който се обособява
УПИ I-500.5454 за Студио за изкуства с образователна, екологична и изследователска дейност
с битов сектор за живеене, както е показано с
червен и син цвят в ПР и предвиденото основно
застрояване в рамките на ограничителната застроителна линия, показано с червен цвят в ПЗ,
с устройствена зона, обозначена като „Жм“, и
установените с ПУП нормативи съгласно чл. 28,
ал. 2 от Наредба № 7 за правила и норми по
устройство на територията (ПНУТ): максимална височина – 10 м; максимална плътност на
застрояване – 30 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – 1,5; минимална
озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – свободно, които показатели са съобразени
с обстоятелството, че гр. Тетевен е планински
климатичен курорт от местно значение съгласно
Заповед № 2620 от 1963 г. на Министерството
на народното здраве и социалните грижи.
Одобрява ПУП – парцеларен план на техничес
ката инфраструктура за външно водоснабдяване
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на ПИ с идентификатор 72343.500.5454, м. Лъчките,
гр. Тетевен, област Ловеч.
Одобрява ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура за външно електрозах
ранване на ПИ с идентификатор 72343.500.5454,
м. Лъчките, гр. Тетевен, област Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.

3424

Председател:
М. Бояджиева

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 181
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският
съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) в териториален обхват поземлени имоти ПИ с № 46 и 47
по неодобрения кадастрален план на с. Каменяк,
община Руен, област Бургас, съгласно текстовата
и графичната част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок на основание чл. 215, ал. 4 и 1
ЗУТ пред Административния съд – Бургас, чрез
Община Руен.

3414

Председател:
Е. Ешереф

93. – Община Антоново, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за eлементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на
българска територия, с трасе на газопровода
през землищeто на с. Китино, община Антоново.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Антоново. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3476
55. – Община Болярово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за eлементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на
българска територия, с трасе на газопровода
през землищата на с. Голямо Крушево, с. Горска
поляна, с. Оман, с. Странджа, община Болярово.
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Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Болярово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3477
41. – Община Бяла, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за eлементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през
землището на с. Лом Черковна, община Бяла.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Бяла. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3478
4. – Община Върбица, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата
на с. Бяла река, с. Менгишево, с. Нова Бяла река,
с. Станянци и гр. Върбица, община Върбица.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Върбица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3479
7. – Община Горна Оряховица, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за eлементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Горна Оряховица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3480
67. – Община Долна Митрополия, област
Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Газопровод Набуко“ в участъка
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на българска територия, с трасе на газопровода
през землището на с. Гостиля, община Долна
Митрополия. Проектът на ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в Община Долна
Митрополия. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3481
99. – Община Долни Дъбник, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за eлементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през
землищата на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица, с. Горни Дъбник и гр. Долни
Дъбник, община Долни Дъбник. Проектът на
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Долни Дъбник. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3482
1. – Община Искър, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата
на с. Долни Луковит, гр. Искър и с. Староселци,
община Искър. Проектът на ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в Община Искър.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3483
21. – Община Кнежа, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за eлементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на
българска територия, с трасе на газопровода
през землището на гр. Кнежа, област Плевен.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Кнежа. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3484
38. – Община Левски, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата
на с. Градище и с. Асеновци, община Левски.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Левски. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3485
73. – Община Летница, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землището
на гр. Летница, община Летница. Проектът на
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Летница. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3486
5. – Община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за eлементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през
землищата на с. Александрово, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина и с. Славяни, община Ловеч.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Ловеч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3487
1. – Община Омуртаг, област Търговище, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска
територия, с трасе на газопровода през землищата на с. Беломорци, с. Долно Козарево, с. Горно
Козарево, с. Презвитер Козма, с. Красноселци,
с. Обител, с. Пластина, с. Тъпчилещово, с. Церовище, с. Угледно, с. Рътлина и с. Величка, община
Омуртаг. Проектът на ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Омуртаг. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3488
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11. – Община Оряхово, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата
на с. Галово, гр. Оряхово и с. Селановци, община
Оряхово. Проектът на ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Оряхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3489
36. – Община Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти в землищата
на с. Бохот, с. Николаево, с. Ласкар и с. Беглеж,
че е изработен проект за: подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска
територия, с трасе на газопровода, преминаващ
през землищата на с. Бохот, с. Николаево, с.
Ласкар и с. Беглеж, община Плевен. Проектът
на ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Павликени. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3490
4. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти
в землищата на с. Бохот, с. Николаево, с. Ласкар
и с. Беглеж, че е изработен проект за: подробен
устройствен план – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Газопровод Набуко“ в участъка
на българска територия, с трасе на газопровода,
преминаващ през землищата на с. Бохот, с. Николаево, с. Ласкар и с. Беглеж, община Плевен.
Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Плевен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване
на гражданите на Община Плевен, пл. Възраждане 4, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3491
90. – Община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за eлементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
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обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през
землищата на с. Иванча, с. Обединение, с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец и
с. Раданово, община Полски Тръмбеш. Проектът
на ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Полски Тръмбеш. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3492
6. – Община Попово, област Търговище, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата
на с. Априлово, с. Долна Кабда, с. Конак, с. Ковачевец, с. Медовина, с. Осиково, с. Паламарца,
гр. Попово, с. Светлен, с. Водица и с. Звезда,
община Попово. Проектът на ПУП – парцеларен
план, е изложен за разглеждане в Община Попово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3493
58. – Община Пордим, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на
с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън, община
Пордим. Проектът на ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Пордим. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3494
14. – Община Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата
на с. Момина църква и с. Зорница, община Средец.
Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Средец. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3495
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86. – Община Стражица, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на
с. Лозен, с. Нова Върбовка и с. Виноград, община
Стражица. Проектът на ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Стражица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3496
87. – Община Стралджа, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на
с. Александрово, с. Атолово, с. Лозенец, с. Люлин,
с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Първенец, гр. Стралджа, с. Воденичане и с. Войника,
община Стралджа. Проектът на ПУП – парцеларен
план, е изложен за разглеждане в Община Стралджа.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3497
2. – Община Сунгурларе, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Газопровод
Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе
на газопровода през землищата на с. Балабанчево, с. Есен, с. Грозден, с. Пчелин, с. Славянци,
гр. Сунгурларе, с. Терзийско и с. Велислав, община
Сунгурларе. Проектът на ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Сунгурларе. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3498
4. – Община Търговище, област Търговище, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Газопровод Набуко“ в участъка на българска
територия, с трасе на газопровода през землищата на с. Братово, с. Горна Кабда, с. Пресиян
и с. Цветница, община Търговище. Проектът на
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в
Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3499
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Административният съд – Варна, ХХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по жалба вх. № 6224 от 20.03.2013 г. от Петър
Емилов Кирязов срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Аксаково в частта на чл. 17б, ал. 1, а именно: „…
към заявление-декларация се прилагат служебни
бележки или други документи, имащи характер
на удостоверения, издадени от: – водоснабдяване – за липса на движение по партидата на имота
за 9 месеца назад или че изобщо няма открита
партида за отчитане на питейна вода; – електроснабдително дружество – за липса на движение
по партидата на имота за 9 месеца назад или че
изобщо няма открита партида за отчитане на
ел. енергия; – декларация в свободен текст от
собственика/собствениците на имота, че същите дават изричното си съгласие за извършване
на проверки от общинската администрация и
декларират, че за вписване на неверни данни
носят наказателна отговорност по чл. 313 НК,
регламентиращ документално престъпление.“
В частта на чл. 17б, ал. 2, а именно: „В случаите, когато не са изпълнени изискванията на
предходната алинея…, подадената декларация
не се разглежда.“ По оспорването е образувано
адм. дело № 1082/2013 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХІІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.05.2013 г. от 15 ч.
3423
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Екатерина Стойкова
Петрова и Мария Иванова Петрова от Варна
на Решение № 552-6 от 26, 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев и схеми, в частта
за УПИ І-1273, 1274, 1275 „за училище, детска
ясла и детски дом“ в кв. 159, улицата по о.т. 335314, улицата по о.т. 314 – 313 и улицата по о.т.
317 – 319, засягащи ПИ 1275. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление до АС – Варна, за конституирането им като ответници по
адм. д. № 4609/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, което да съдържа реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
3443
Видинският районен съд, V състав, уведомява Зоран Здравкович, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр.д. № 442/2013 г., образувано по предявен от
Даниела Костова Цветанова иск по чл. 127 СК,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в гражданското деловодство на Видинския
районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата,
ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да получи
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исковата молба и приложенията към нея, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3400
Кубратският районен съд, гражданска колегия, ІІІ състав, уведомява Сюлейман Незиров
Османов, роден на 9.09.1944 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, че по искова молба, заведена от Севим
Исмаилова Османова от Варна, е образувано
гр. д. № 93/2013 г. за делба на останали в наследство от общия им наследодател Мехмед
Османов Исмаилов недвижими имоти. В случай че в двуседмичен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ не се яви в
деловодството на Кубратския районен съд, за да
получи препис от исковата молба и приложенията, ще му бъде назначен служебен защитник.
3444

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международна младежка камара – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на редовните
членове на сдружението на 27.05.2013 г. в 16 ч.
в София, район „Средец“, ул. Георги С. Раковски 160, ет. 5, ап. 21, при следния дневен ред:
1. освобож даване на членове от състава на
управителния съвет и освобождаването им от
отговорност за дейността им като членове на
управителния съвет; 2. избор на нови членове
на управителния съвет; 3. промяна в устава на
сдружението. Поканват се всички редовни членове да вземат участие в заседанието на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощен
представител.
3467
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Архитекти на наследството“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно редовно общо събрание на
членовете на 7.06.2013 г. в 18 ч. в УАСГ – София,
при следния дневен ред: 1. решение за промяна
в устава на сдружението; 2. избор на управителен съвет и председател с оглед изтичането на
мандата на настоящите.
3422
1. – Управителният съвет на сдружение „Съвет на еврейските жени в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква редовно общо събрание на сдружението на 20.06.2013 г. в 18,30 ч. в София, бул. Ал.
Стамболийски 50, зала „Класна стая 2“, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния отчет на УС за дейността
на сдружението през 2012 г.; проект за решение – ОС приема годишния отчет за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2012 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет за 2012 г.; 3. избор на нов председател на
управителния съвет с мандат 1 година; проект
за решение – ОС избира нов председател на
управителния съвет с мандат 1 година; 4. раз-
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ни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно независимо от броя на присъстващите.
3457
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Младеж ка организация
„Свети Атанасий“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 30.06.2013 г. в 18 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 10, параклис „Свети Иван Рилски“, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението за 2010, 2011 и 2012 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на сдружението;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността им през 2010, 2011 и 2012 г.; 4. вземане
на решение за освобождаване на членовете на
УС и избор на нови членове; 5. вземане на решение за промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; 6. текущи въпроси.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
10.07.2013 г. в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
3446
1. – Управителният съвет на ФК „Чумерна“, гр. Елена, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение от 4.04.2013 г. свиква общо събрание
на 10.06.2013 г. в 17 ч. в голямата зала на Община Елена, ул. Иларион Макариополски 24,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба досега; 2. приемане на нови членове;
3. промяна на устава; 4. освобождаване на досегашния управителен съвет; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3403
2. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към СОУ „Георги Бенковски“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.05.2013 г. в 17 ч. в Пазарджик, бул. Христо Ботев 38, в лекционната зала
на училището, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на настоятелството за периода
2010 – 2012 г.; 2. освобож даване и приемане
на нови членове на съвета на настоятелите; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3402
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на Учи ли щ но
нас тояте лс тво на де тск а г ра дина „К а лина
Малина“ – Пазардж ик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.06.2013 г.
в 17 ч. в Пазарджик, бул. Христо Ботев 114,
учителска стая на ОДЗ № 9 „Калина Малина“,
при следния дневен ред: 1. изменя и допълва
устава; 2. приема други нормативни актове; 3.
приема и освобождава членове на управителния
съвет; 4. приема основни насоки и програма за
дейността на сдружението; 5. приема бюджета
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на сдру жението; 6. взема решени я относно
дължимостта и размера на членския внос или
на имуществените вноски; 7. приема отчета за
дейността на управителния съвет; 8. взема и
други решения, предвидени в устава.
3447
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1. – Управителният съвет на СЛРД – Разлог,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 22.06.2013 г.
в 10 ч. в за лата на Общ инск и я съвет – г р.
Разлог, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетния доклад на УС на сдружението за
2012 г. и за мандата; 2. приемане отчета на
конт ролно-ревизионната комиси я за 2012 г.;
3. приемане на финансов план и бюджет на
СЛРД – Разлог, за 2013 г.; 4. промени в устава
на сдружението; 5. избор на ръководни органи
на сдружението – председател и УС; 6. избор
на контролен съвет; 7. избор на представители
(делегати) на сдружението в общото събрание
на НЛРС – СЛРБ; 8. разни. Поканват се всички
делегати, избрани на общите събрания на дружините, да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. на същото място.
3448

ЗЮЛНЦ общото делегатско събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч. на посочения адрес
и при същия дневен ред.
3421
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен ансамбъл Слънце – Су ворово“, гр. Су ворово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 22.06.2013 г. в 14 ч. в залата на ФА
„Слънце“ при следния дневен ред: 1. прием на
нови членове; 2. отчет за дейността на сдружението за периода 2009 – 2013 г.; 3. избор на нов
УС, контролни органи и председател на сдружението; 4. прием на нов устав и самоопределяне
като организация за осъществяване на дейност
в обществена полза; 5. други.
3419
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Пенсионерско дружество „Пей
сърце“, с. Асен, община Павел баня, област Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21,
ал. 1, 3, 4 и 5 от устава на СНЦ свиква общо
събрание на 18.06.2013 г. в 16 ч. в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет,
внесен от управителния съвет, за работата на
СНЦ „Пенсионерско дружество „Пей сърце“
за 2012 г. от общото събрание; 2. вземане на
решение за освобождаване на досегашния управителен съвет на сдружението и освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им; 3. вземане на решение
за избор на нов управителен съвет, който да
се състои от 5 членове и 3 членове за ревизионна комисия с мандат 3 години; 4. общото
събрание взема решение за освобож даване
председателя на управителния съвет и избор
на нов председател; 5. общото събрание взема
решение за изменение на чл. 21, ал. 3 от устава
на сдружение с нестопанска цел „Пенсионерско
дружество „Пей сърце“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. при същия дневен ред.
3449

1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Т у ристическо дру жество Сините камъни“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо делегатско събрание на 21.06.2013 г. в
11 ч. в административната сграда на сдружението на ул. Великокняжевска 13 в Сливен при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2012 г.;
2. приемане на бюджет на сдружението за
2014 г. При липса на кворум на основание чл. 27

Богомил Димитров Георгиев, ликвидатор на
сдружение „Европейски младежки хоризонти“,
София, в ликвидация по ф. д. № 9853/2007 г. на
СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“ на адреса
на управление – София, бул. Първа българска
армия 135, п.к. 1225.
3345

19. – Управителният съвет на „Асоциация
на плевенска черноглава овца“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 14.06.2013 г. в 10 ч. в зала
1201, ет. 12 в сградата на бившия ОАПС на ул.
Васил Левски 1, Плевен, при следния дневен
ред: 1. приемане и изключване на членове на
сдружението; 2. отчетен доклад на УС на АПЧО
за периода януари 2012 г. – февруари 2013 г.;
3. отчетен доклад на резивионната комисия;
4. организационни въпроси – избор на ново
ръководство; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
3420
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