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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от ХLІI Народно
събрание на 28 юни 2013 г.
Издаден в София на 1 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм.,
бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30,
65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и
47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15,
20 и 23 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 8а:
„8а. определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на
електропреносната мрежа за закупуване на
разполагаемост за студен резерв въз основа
на тръжна процедура;“.
2. Точка 12 се изменя така:
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„12. приема и контролира прилагането на
методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна
инстанция;“.
3. Точка 21 се изменя така:
„21. определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик
да изкупува електрическа енергия, както и
количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик
да сключва сделки с крайните снабдители;“.
§ 2. В чл. 23 се създават т. 12 и 13:
„12. създаване на гаранции за защита на
крайните клиенти;
13. създаване на условия за осигуряване на
баланс между производството и потреблението
на електрическа енергия на вътрешния пазар.“
§ 3. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и/или на крайни снабдители“ се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;“.
4. Точка 13 се изменя така:
„13. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;“.
5. Създава се т. 17:
„17. включително цената или компонентата
от цена, чрез която всички крайни клиенти,
присъединени към електроенергийната система, участват в компенсиране на разходите
по чл. 35.“
§ 4. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думата „цените“ се добавя
„може“.
2. В т. 7 накрая се добавя „присъединени
към електроенергийната система“.
§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм
за разпределение на тези разходи по прозрачен
начин между крайните клиенти, присъединени
към електроенергийната система и/или по
друг ред, предвиден в закон.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 6. В чл. 35 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Начинът за компенсиране на разходите,
произтичащи от задължения към обществото,
се определя по приета от комисията методика
за разпределение на тези разходи по прозрачен
начин между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от
внос, присъединени към електроенергийната
система и/или по друг ред, предвиден в закон.
(6) Задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени
по Закона за енергията от възобновяеми
източници се реализират съгласно чл. 6, т. 2
от Закона за енергията от възобновяеми източници, след като се приспадне паричната
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равностойност на 100 на сто от приходите,
получени от търговете на квоти за емисии
на парникови газове, предвидени в Закона за
опазване на околната среда, и 100 на сто от
постъпленията от продажбата на енергия от
възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по Закона
за енергията от възобновяеми източници.“
§ 7. В чл. 73, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. при невъзможност за поддържане баланса между производство и потребление в
електроенергийната система или възникване
на отклонение от междусистемните графици за
обмен със съседни оператори над допустимите
граници, указани в правилата по чл. 83, ал. 1,
т. 4 и в правилата на Европейската мрежа на
операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия).“
§ 8. В чл. 93а, ал. 2 думите „може да“ се
заличават.
§ 9. Създава се нов чл. 94:
„Чл. 94. Крайните снабдители продават
на общест вени я доставчик коли чест вата
електрическа енергия, която са закупили по
чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от
възобновяеми източници по цената, по която
са я закупили.“
§ 10. В чл. 100 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, заплащат
разходите по чл. 35.
(4) Всички търговци и производители,
които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, заплащат
на обществения доставчик определената по
чл. 30, ал. 1, т. 17 цена.“
§ 11. В чл. 105 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) При невъзможност за осигуряване на
необходимите количества студен резерв чрез
договаряне неговото предоставяне се налага
от министъра на икономиката и енергетиката
по реда на чл. 70.
(6) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на
електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер
не по-малко от половината на регулировъчния
диапазон на планираните за работа блокове
за всеки месец.
(7) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната
система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат
на изкупуване.“
§ 12. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общественият доставчик, съответно
крайните снабдители, са длъжни да изкупят от
производители, присъединени към съответната
мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия, регистрирано със
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сертификат за произход, и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване
експлоатационната надеждност на основните
съоръжения, произведено над количеството
електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които
производителят ползва за собствени нужди и за
собствено потребление по смисъла на чл. 119,
ал. 1 или има сключени договори по реда на
глава девета, раздел VII, или с които участва
на пазара на балансираща енергия, или която е
потребявана от небитови клиенти, които не са
на бюджетна издръжка, и които производителят
с преобладаващ топлинен товар за стопански
нужди снабдява с топлинна енергия.“
2. В ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
§ 13. В останалите текстове на закона думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството
на икономиката и енергетиката“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2013 г. за цените на
дружествата в сектор „Електроенергетика“
и „Топлоенергетика“, може да се удължи със
срок до един месец, считано от датата на
изтичане на периода.
§ 15. (1) При утвърждаване на цените на
електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период
изтича на 30 юни 2013 г., не се прилагат глава
четвърта от Наредба № 1 за регулиране на
цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 33
от 2013 г.) и глава трета от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия
(обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 61 от
2007 г. и бр. 105 от 2008 г.).
(2) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата,
чийто ценови/регулаторен период изтича на 30
юни 2013 г., комисията на закрито заседание
приема доклад на работната група и проект
на решение, като провежда открито заседание
и обществено обсъждане в един и същи ден и
определя срок за представяне на становища до
три дни. След приключване на процедурата за
обществено обсъждане на закрито заседание
комисията приема решение. Мотивите към
решенията могат да бъдат приети до 10 дни
от приемането на съответното решение.
§ 16. (1) Подзаконовите нормативни актове
и общите административни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в
съответствие с този закон в тримесечен срок
от влизането му в сила.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове и общите административни
актове по ал. 1 или до привеждането им в
съответствие с този закон се прилагат действащи те подзаконови нормат ивни ак тове,
съответно общите административни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 17. До 30 юни 2015 г.:
1. доставчиците от последна инстанция
купуват електрическа енергия само от обществения доставчик по свободно договорени цени,
образувани по начин, предвиден в методиката
по чл. 21, ал. 1, т. 12;
2. член 102 не се прилага за доставчиците
от последна инстанция.
§ 18. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон комисията приема методиките по чл. 21, ал. 1, т. 12 и по чл. 35, като
срокът за представяне на становища е до три
дни след общественото обсъждане.
§ 19. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 6:
а) точка 2 се изменя така:
„2. разработва методика за разпределение
на разходите, произтичащи от задълженията
за закупуване по преференциалните цени
на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници, между всички пот
ребители на вътрешния пазар;“
б) в т. 7 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
2. В останалите текстове на закона думите
„министърът на икономиката, енергетиката
и т у ризма“, „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството
на икономиката и енергетиката“.
§ 20. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 и 24 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 58:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове
се използват за развитие на възобновяемите
енергийни източници с оглед спазване на
ангажимента на Европейския съюз за 20 на
сто използване на такава енергия до 2020 г.,
развитие на технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика
с ниски емисии на въглерод, подпомагане
спазването на ангажимента за увеличаване
на енергийната ефективност, както и стимулиране на инвестициите в производство на
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електрическа енергия по Закона за енергията
от възобновяеми източници и свързаните с
това разходи, произтичащи от задължения
към обществото.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. Навсякъде в закона думите „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
съответно с „министърът на икономиката и
енергетиката“, „министъра на икономиката и
енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“.
§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 28 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5246

РЕШЕНИЕ

относно Доклад за състоянието на отбраната
и въоръжените сили на Република България
през 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
РЕШИ:
Не приема Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2012 г.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 27 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Трасивулос Стаматопулос – извънреден и пълномощен посланик
на Република Гърция в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за
цялостния му принос за развитието и задълбочаването на приятелските отношения,
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политическото, икономическото и културното
сътрудничество между Република България и
Република Гърция.
Издаден в София на 27 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5283

УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Даря Баудаж Курет – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика Словения в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за цялостния
є принос за развитието и задълбочаването
на приятелските отношения, политическото,
икономическото и културното сътрудничество между Република България и Република
Словения.
Издаден в София на 27 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 28 ЮНИ 2013 Г.

за изменение и допълнение 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, 24 и 38 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Средствата по ал. 1 за компенсиране
на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга
по Закона за пощенските услуги се предоставят
на „Български пощи“ – ЕАД, съгласно чл. 2,
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т. 1, буква „а“ от Решението на Комисията от
20 декември 2011 г. относно прилагането на
чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната
помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени
предприятия, натоварени с извършването на
услуги от общ икономически интерес (ОВ,
L 7, 11.1.2012, стр. 3 – 10). Средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от задължението
за извършване на универсалната пощенска
услуга се изчисляват в съответствие с изискванията на Закона за пощенските услуги и
чл. 5 от Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106,
параграф 2 от Договора за функционирането
на Европейския съюз за държавната помощ
под формата на компенсация за обществена
услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги
от общ икономически интерес.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Ако бъде установено наличието на
свръхкомпенсация, „Български пощи“ – ЕАД,
възстановява средствата, надхвърлящи размера на компенсацията, изчислен по реда на
ал. 5, в едномесечен срок от уведомлението
за наличие на свръхкомпенсация.
(7) Ако сумата на свръхкомпенсацията не
надвишава 10 на сто от размера на компенсацията, тя се приспада от сумата на компенсацията за следващата година.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска на задължения пощенски оператор да предоставя необходимата
є информация и данни за установяване на
съответствието на определянето на размера
на компенсацията за задължения оператор за
2011 г. (и за 2012 г.) с правото на Европейския
съюз в областта на държавните помощи, когато е необходимо.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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РЕШЕНИЕ № 381
ОТ 28 ЮНИ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г.
и бр. 73 от 2012 г.)
На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Радиочестотна лента 2500-2520 MHz се
изменя така:
„
2500 -2520

ПОДВИЖНА,
ГРАЖДАНСКИ
с изключение на
въздушна
подвижна
НЕПОДВИЖНА
Забележки
16, 73, 182

“
2. Радиочестотна лента 2670-2690 MHz се
изменя така:
„
2670 -2690

ПОДВИЖНА,
ГРАЖДАНСКИ
с изключение
на въздушна
подвижна
НЕПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки
16, 73, 87, 182, 254

“
3. Забележка 182 се изменя така:
„1 8 2 . В р а д и о ч е с т о т н а л е н т а 2 5 0 0 2690 MHz определени радиочестотни ленти
се използват за ну ж дите на националната
сиг у рност, като пълното є освобож даване
за гра ж данск и ну ж ди на територи ята на
ц ялата ст рана ще се извърши до 31 авг уст
2015 г., както следва:
– от 1 януари 2014 г. най-късно до 31 декем ври 2 014 г. – в г олем и т е г ра дове на
страната: София, Пловдив, Бургас, Варна,
Плевен и Русе;
– от 1 април 2015 г. най-късно до 31 август
2015 г. – на територията на цялата страна.“
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5287
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Черна гора за
взаимна защита и обмен на класифицирана
информация
(Утвърдено с Решение № 131 от 8 март 2011 г. на
Министерския съвет. В сила от 12 юни 2013 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Черна гора (наричани
по-нататък „Страните“),
Като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и
сигурността, и за разширяване и активизиране
на политическото, военното и икономическото
сътрудничество между тях,
Водени от убеждението за промените в
политическата ситуация в света и отчитайки
важната роля на сътрудничеството между двете
страни за стабилизирането на мира, международната сигурност и взаимното доверие,
Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация между Страните,
Желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицирана
информаци я, прилож ими спрямо бъдещи
споразумения за сътрудничество, и класифицирани договори, които ще се изпълняват
между Страните, съдържащи или включващи
класифицирана информация,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това Споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ означава
информация, независимо от нейната форма,
същност или начин на пренасяне, създадена
или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност и
която в интерес на националната сигурност и
в съответствие с националното законодателство изисква защита срещу нерегламентиран
достъп или унищожаване.
(2) „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ означава всяка форма
на разкриване на класифицирана информация, включително злоупотреба, увреждане,
предоставяне и неправилно класифициране,
както и всякакви други действия, водещи до
нарушаване защитата є или до загубване на
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такава информация, както и всяко действие
или бездействие, довело до узнаване на информацията от неоторизирано лице.
(3) „К ласифициран документ“ означава
всяка форма на записана к ласифицирана
информация, независимо от нейните характеристики или вида на записващото устройство.
(4) „К ласифициран материал“ означава
всеки класифициран документ или всякакъв
друг предмет от техническо естество, съоръжение, оборудване, устройство или въоръжение,
произведени или в процес на производство,
както и съставни части от тях, използвани за
производството им, съдържащ класифицирана
информация.
(5) „Ниво на класификация за сигурност“
означава категория, която според националното законодателство характеризира значимостта
на класифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото на
защитата є от Страните, а също така категория,
въз основа на която се маркира съответната
информация.
(6) „Гриф за сигурност“ означава маркировка върху каквато и да е класифицирана
информация, която показва нивото на класификация за сигурност.
(7) „Разрешение за достъп“/„Удостоверение
за сигурност“ означава положително решение,
произтичащо от процедура по проучване,
което установява лоялността и надеждността
на физическо или юридическо лице, както и
други аспекти на сигурността в съответствие с
националното законодателство. Това решение
дава право на достъп на физическото или
юридическото лице и му дава възможност
да борави с класифицирана информация на
определено ниво без риск за сигурността.
(8) „Страна източник“ означава страната,
от която произхожда класифицирана информация.
(9) „Страна получател“ означава страната, на която е предоставена класифицирана
информация.
(10) „Ползвател“ означава юридическо
или физическо лице, което взема участие
в съответни дейности по сътрудничеството
или в изпълнение на класифицирани договори, по отношение на които се прилага това
Споразумение.
(11) „Компетентен орган“ означава органът, който в съответствие с националното
законодателство на съответната Страна провежда националната политика за защита на
класифицираната информация, упражнява общ
контрол в тази сфера, както и ръководи изпълнението на това Споразумение. Тези органи
са посочени в член 5 на това Споразумение.
(12) „Кон т раген т“ означава физи ческо
или юридическо лице, което има правоспособност да сключва договори, и/или страна
по класифицирани договори, попадащи под
разпоредбите на това Споразумение.
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(13) „К ласифициран договор“ означава
споразумение между два или повече контрагенти, което съдържа или предполага достъп
до класифицирана информация.
(14) „Принципът „Необходимост да се знае“
означава необходимостта да се получи достъп
до класифицирана информация във връзка със
служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(15) „Трета страна“ означава държава или
международна организация, която не е Страна
по това Споразумение, или ползвател, който
не отговаря на националните изисквания
за достъп до класифицирана информация,
включително и на принципа „необходимост
да се знае“.
(16) „Декласифициране на информацията“
означава премахване на нивото на класификация за сигурност.
(17) „Нарушаване на мерките за сигурност“
означава действие или бездействие, противоречащо на националното законодателство, което
води или може да доведе до нерегламентиран
достъп до класифицирана информация.
Член 2
Предмет
Предмет на това Споразумение е защитата
на класифицираната информация, съвместно
създадена или обменяна пряко или непряко
между Страните.
Член 3
Нива на класификация за сигурност на информацията
Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност на информацията
са еквивалентни и съответстват на нивата
на класификация за сигурност, определени в
националното законодателство на съответната
Страна:
За Република
България

Еквивалент на
английски език

За Черна гора

СТРОГО
СЕКРЕТНО

TOP SECRET

STROGO
TAJNO

СЕКРЕТНО

SECRET

TAJNO

ПОВЕРИТЕЛНО CONFIDENTIAL POVJERLJIVO
ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

RESTRICTED

INTERNO

Член 4
Национални мерки
(1) В съответствие с национа лното си
законодателство Страните прилагат всички
съответни мерки за защита на класифицираната информация, която е съвместно създадена или обменяна пряко или непряко по
това Споразумение. На такава класифицирана
информация се осигурява същото ниво на за-
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щита, каквото е предоставено за национална
класифицирана информация със съответно
ниво на класификация за сигурност.
(2) Страните своевременно взаимно се информират за всякакви промени в националното
законодателство, които оказват влияние върху
защитата на класифицираната информация. В
тези случаи Страните се информират по реда
на чл. 5, ал. 3 и 4, за да обсъдят възможните
изменения в това споразумение. Междувременно класифицираната информация се защитава според клаузите на Споразумението,
с изключение на случаите, когато има други
договорености в писмена форма.
(3) Достъп до класифицирана информация
се предоставя само на тези лица, на които е
издадено разрешение за достъп /удостоверение
за сигурност в съответствие с националното
законодателство, и в съответствие с принципа
„необходимост да се знае“.
(4) Страната получател се задължава:
а) да не предоставя класифицирана информация на трета страна без предварително
писмено съгласие на Компетентния орган на
Страната източник;
б) да осигури ниво на класификация за
сигурност на класифицираната информация,
съответно на нивото, дадено от Страната
източник;
в) да не използва класифицираната информация за други цели освен за тези, за които
е предоставена;
г) да гарантира частните права, като патентни, авторски права или търговски тайни,
включени в класифицираната информация.
(5) Ако друго Споразумение, сключено
между Страните, съдържа по-строги правила
относно обмена или защитата на класифицираната информация, прилагат се тези правила.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на Страните са:
За Република България:
– Държавната комисия по сигурността
на информацията.
За Черна гора:
– Дирекцията за защита на класифицираната информация.
(2) Компетен т ни те органи взаимно се
информират за действащото си национално
законодателство, регулиращо защитата на
класифицираната информация.
(3) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на това Споразумение Компетентните органи могат да провеждат
консултации по молба на единия от тях.
(4) С цел постигане и поддържане на сходни стандарти за сигурност Компетентните
органи при молба ще си предоставят взаимно
информация относно стандартите за сигур-
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ност, процедурите и практиките за защита на
класифицираната информация, прилагани от
съответната Страна.
(5) Компетентните органи могат да подписват док у менти в изпълнение на това
Споразумение.
(6) Службите за сигурност на Страните
могат да си обменят и връщат директно помежду си оперативна и/или разузнавателна
информация в съответствие с националното
законодателство.
Член 6
Предаване на класифицирана информация
(1) По правило класифицирана информация
се предава чрез използването на дипломатически или военни куриери или чрез други
средства, отговарящи на изискванията на
националното законодателство на Страните.
Страната получател потвърждава писмено получаването на класифицираната информация.
(2) Класифицирана информация може да се
предава чрез защитени телекомуникационни
системи, мрежи или други електромагнитни
средства, одобрени от Компетентните органи и разполагащи със сертификат, издаден
съгласно националното законодателство на
съответната Страна.
(3) Други одобрени средства за предаване
на класифицирана информация могат да се
използват само по взаимна договореност
между Компетентните органи.
(4) В сл у чай че т рябва да се п реда де
голяма пратка, съдържаща класифицирана
информация, Компетентните органи взаимно се договорят и определят средствата за
транспортирането, маршрута и другите мерки
за сигурност.
Член 7
Превод, размножаване, унищожаване
(1) Класифицирана информация, маркирана СТРОГО СЕКРЕТНО/ TOP SECRET/
STROGO TAJNO, се превежда или размножава само с писмено разрешение на Страната
източник.
(2) Всичк и преводи на к ласифицирана
информация се извършват от лица, които
притежават подходящо разрешение за достъп.
Тези преводи носят еквивалентни грифове за
сигурност.
(3) При размножаване на класифицирана
информация грифът за сигурност на оригинала
също трябва да бъде размножен или отбелязан
на всяко копие. Тази размножена информация
трябва да бъде поставена под същия контрол
като оригиналната информация. Броят на
копията трябва да бъде ограничен до необходимия брой за официални цели.
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(4) Класифицираната информация се унищожава или променя по такъв начин, че да
не може да бъде възстановена изцяло или
отчасти.
(5) Страната източник може изрично да
забрани размножаването, видоизменянето или
унищожаването на класифициран материал
чрез отбелязване върху съответния носител на
класифицирана информация или последващо
писмено уведомление. Ако унищожаването
на класифицирана информация е забранено,
същата се връща на компетентния орган на
Страната източник.
(6) Класифицирана информация, маркирана СТРОГО СЕКРЕТНО/ TOP SECRET/
STROGO TAJNO, не се унищожава. Тя се
връща на компетентния орган на Страната
източник.
(7) В случай на ситуация, при която е невъзможно да се защитава и връща обратно
к ласифицираната информаци я, създадена
или предадена по това Споразумение, тя се
унищожава незабавно. Страната получател
уведомява във възможно най-кратки срокове
Компетентния орган на Страната източник
за унищожаването.
Член 8
Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното законодателство на всяка Страна. При
поискване Компетентният орган на всяка от
Страните предоставя информация за това,
дали предложеният контрагент има издадено
национално разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, съответно на изискваното
ниво на класификация за сигурност на информацията. Ако предложеният контрагент
не притежава разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, Компетентният орган на
всяка Страна може да поиска контрагентът
да бъде проучен за издаване на разрешение
за достъп/удостоверение за сигурност.
(2) Неразделна част от всеки класифициран
договор или договор с подизпълнител е Анексът по сигурността. В този Анекс контрагентът
на Страната източник уточнява коя класифицирана информация ще бъде предоставена
или създадена от Страната получател и кое
съответно ниво на класификация за сигурност
е било определено на тази информация.
(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната информация във всички
случаи се отнася най-малко до следното:
а) задължение на контрагента да разкрива
класифицирана информация само на лице,
което предварително е било проучено във
връзка със съответните действия по договора,
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при спазване на принципа „необходимост да
се знае“, и което е наето или ангажирано при
изпълнението на договора;
б) средствата, които ще бъдат използвани за
пренасяне на класифицираната информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да
възникнат във връзка с класифицираната информация поради изменение на нейното ниво
на класификация за сигурност или отпадане на
необходимостта от по-нататъшната є защита;
г) процедурите за одобряване на посещенията, достъпа или проверки от служители на
една от договарящите страни до съоръженията
на другата страна, свързани с договора;
д) задължение да бъде уведомен Компетентният орган на контрагента за осъществен
нерегламентиран достъп, за опит или подозрение за такъв достъп до класифицирана
информация, свързана с договора;
е) използване на класифицирана информация, свързана с договора, само за целите,
свързани с предмета на договора;
ж) стриктно спазване на процедурите за
унищожаване на класифицираната информация;
з) предоставяне на класифицирана информация по договора на трета страна само с
писмено съгласие на компетентния орган на
Страната източник.
(4) Необходимите мерки за защита на класифицираната информация, както и процедурата
за оценка и обезщетение на възможни загуби,
причинени на контрагентите от нерегламентиран достъп до класифицирана информация,
следва да се регламентират детайлно в съответния класифициран договор.
(5) Договори, сключени с контрагенти,
съдържащи класифицирана информация с
ниво на класификация ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED/INTERNO, съдържат
подходяща клауза, определяща минималните
мерки, които трябва да се приложат за защитата на такава класифицирана информация. За
такива договори не е необходимо разрешение
за достъп/удостоверение за сигурност.
Член 9
Посещения
(1) Експертите по сигурността от Компетентните органи могат да провеждат периодични срещи, на които да обсъждат процедурите
за защита на класифицираната информация.
(2) Посетителите получават предварително
разрешение от Компетентния орган на държавата домакин само ако им е разрешен достъп
до класифицирана информация в съответствие
с тяхното национално законодателство и ако
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им е необходим достъп до класифицирана
информация или до обекти, където се създава, обработва или съхранява класифицирана
информация.
(3) Редът за осъществяване на посещения
трябва да бъде съгласуван между Компетентните органи.
(4) Искането за посещение съдържа следната информация:
а) име на посетителя, дата и място на
раждане, номер на паспорт (лична карта);
б) гражданство на посетителя;
в) заеманата от посетителя длъжност и
наименование на организацията, която той
или тя представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя
до съответното ниво на класификация за
сигурност;
д) цел на посещен иет о, п ред ложената
работна програма и планираните дати на
посещението;
е) наименование на организациите и обектите, които са поискали посещението.
(5) Компетентните органи на Страните
могат да създават списъци на лица, одобрени
да осъществяват многократни посещения. Тези
списъци са валидни за първоначален период от
дванадесет месеца. След като тези списъци са
одобрени от Компетентните органи на Страните, сроковете на конкретните посещения
се уговарят директно със съответните органи
на организациите, които ще бъдат посетени
от тези лица, в съответствие със сроковете и
условията, за които са се договорили.
(6) Всяка Страна гарантира защитата на
личните данни на посетителите в съответствие
с респективното национално законодателство.
Член 10
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за
сигурност Компетентният орган, в чиято държава се е получило нарушаване на мерките за
сигурност, трябва да информира Компетентния
орган на другата Страна възможно най-бързо
и да проведе необходимото разследване. При
необходимост другата Страна оказва съдействие при разследването.
(2) В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета държава,
Компетентният орган от изпращащата Страна
трябва да предприеме действията по ал. 1,
когато е възможно.
(3) Във всички слу чаи другата Страна
трябва да бъде информирана за резултатите
от разследването и трябва да получи окончателното становище за причините и размера
на щетите.
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Член 11
Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите,
свързани с изпълнение на задълженията є по
това Споразумение.
Член 12
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното писмено уведомление,
с което Страните се уведомяват взаимно, че
са били изпълнени всички вътрешноправни
процедури, необходими за неговото влизане
в сила.
(2) Това Споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие на
Страните. Такива изменения влизат в сила в
съответствие с aл. 1.
(3) Всяка Страна може да прекрати това
Споразумение с писмено уведомление до
дру гата Ст рана. Прекратяването влиза в
сила шест месеца след датата на получава не н а у ведом лен ие т о. Не з а виси мо о т
прекратяването на Споразумението всяка
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класифицирана информация, предоставена
по Споразумението, трябва да продължи да
бъде защитавана съгласно горепосочените
разпоредби до момента, в който Страната
източник освободи Страната получател от
това задължение.
(4) Всеки спор относно тълкуването или
приложението на това Споразумение се решава чрез консултации между Страните без
отнасяне към външна юрисдикция.
Подписано в Подгорица на 24 ноември
2010 г. в два оригинални екземпляра, всеки от
които на български, черногорски и английски
език, като трите текста имат еднаква сила.
В случай на различия при тълкуването меродавен е текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
5245

За правителството на
Черна гора:
Саво Вучинич,
директор на
Дирекция „Защита
на класифицираната
информация“ на
Черна гора
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 346
от 28 май 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Градище“, разположена в землището на с. Илинден,
община Хаджидимово, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение по т. 14 от Протокол
№ 17 от заседанието на Министерския съвет
на 30 април 2013 г. разрешавам на „Бултера
строй груп“ – ЕООД, Благоевград – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
101758885, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Джеймс Баучер 13, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Градище“, разположена в землището на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
А. Василев

Приложение
към т. 3

Координа тен регистър на граничните точки,
описващи площ „Градище“
Координатна система 1970 г.

№

X [m]

Y [m]

1.

4466810

8539470

2.

4466930

8539733

3.

4466870

8539820

4.

4466900

8540000

5.

4466380

8540000

6.

4466220

8539320

7.
5167

4466470

8539179

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-130
от 20 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 20 юни 2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност с регионален териториален обхват.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 224 от 21.03.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти в средновълновия
обхват за регион, обхващащ градовете Сливен,
Бургас, Ямбол и Стара Загора. Към решението е
приложен и проект на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване,
и приложение, съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, като взе предвид, че дейността ще се
осъществява чрез наземно радиоразпръскване в
средновълновия обхват, както и региона, който ще
се покрива – обхващащ градовете Сливен, Бургас,
Ямбол и Стара Загора, намира за целесъобразно
програмата, за която ще се издаде лицензия, да е
с общ (политематичен) профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна
насоченост, предназначени за преобладаващата
част от населението на територията на региона.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като техническите параметри на
честотното назначение са посочени в приложение
към решението.
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С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 224 от 21.03.2013 г. Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване в средновълновия
обхват за територията на регион, обхващащ градовете Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора, и
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 27 ноември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 28 октомври 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 23 до
25 септември 2013 г. включително на адрес София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
1. Честота:
Точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя
през деня и през нощта:
Максимална ефективно
излъчена мощност
през деня и през нощта:
Тип антенна система:
Височина на мачтата:
Диаграма на излъчване:
Поляризация:
2. Честота:
Точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина

Приложение
963 КHz
в административните граници на
община Бургас
42N30 00
27E20 00
10 m
до 5 kW
до 37 dBW
1 верт. мачта
до 120 m
ненасочена
вертикална
1161 КHz
РПС „Стара Загора“
42N23 00

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя
през деня и през нощта:
Максимална ефективно
излъчена мощност
през деня и през нощта:
Тип антенна система:
Височина на мачтата:
Диаграма на излъчване:
Поляризация:

25E42 00
150 m
до 30 kW
до 45 dBW
1 верт. мачта
до 220 m
ненасочена
вертикална

5257
РЕШЕНИЕ № РД-05-133
от 25 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 25 юни 2013 г., обсъди обявяването на конкурси за издаване на лицензия за
радиодейност за град Етрополе, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 417 от 30.05.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Етрополе. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
За град Етрополе не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на доставчици на
радиоуслуги. С оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) Съветът намира за целесъобразно програмите, за които ще издаде лицензии,
да са: със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години, и с общ (поли
тематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 97.1 MHz за град
Етрополе.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
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е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ намира, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Етрополе, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 417 от 30.05.2013 г. Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс
за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години,
разпространявана чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно радиоразпръскване на територията на
град Етрополе, Софийска област, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 декември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 11 ноември 2013 г. (понеделник), включително, на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 9 октомври 2013 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
5258

Приложение
97.1 MHz
гр. Етрополе
ТВРС Етрополе
42N50 28
24Е00 51
575 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 µV/m
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РЕШЕНИЕ № РД-05-134
от 25 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 25 юни 2013 г., обсъди обявяването на конкурси за издаване на лицензия за
радиодейност за град Етрополе, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 417 от 30.05.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Етрополе. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
За град Етрополе не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на доставчици на
радиоуслуги. С оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) Съветът намира за целесъобразно програмите, за които ще издаде лицензии,
да са: със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години, и с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 90.4 MHz за град
Етрополе.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на град Етрополе.
С оглед изложеното СЕМ намира, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Етрополе, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 417 от 30.05.2013 г. Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс
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за осъществяване на радиодейност – създаване
на програма с общ (политематичен) профил,
разпространявана чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно радиоразпръскване на територията на
град Етрополе, Софийска област, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 декември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 11 ноември
2013 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 9 октомври 2013 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
5259

Приложение
90.4 MHz
гр. Етрополе
ТВРС Етрополе
42N50 28
24Е00 51
575 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 µV/m

РЕШЕНИЕ № РД-05-135
от 25 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 25.06.2013 г., разгледа искане
по чл. 116е, ал. 1 ЗРТ с вх. № ЛРР-04 24-00-9 от
18.06.2013 г.
При обсъж дане на искането Съветът взе
предвид следното:
Създаването на програми, предназначени за
разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, се
осъществява въз основа на лицензия, издадена по
реда на глава шеста, раздел ІІа от ЗРТ. Лицензията дава право програмите да се разпространяват
от предприятие, на което е издадено разрешение
от Комисията за регулиране на съобщенията за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението. КРС
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към настоящия момент е издала три разрешения
за изграждане на национални мрежи за разпрост
ранение на програми на търговски оператори.
С оглед изложеното и предвид подаденото от
заинтересовано лице искане Съветът реши да
открие процедура за издаване на лицензии за
телевизионна дейност с национален териториален обхват.
Кандидатите за лицензия могат да бъдат както
лицензирани и регистрирани оператори, вписани
в Публичния регистър на СЕМ, така и лица,
които не са вписани в регистъра и отговарят на
изискванията на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ
решението подлежи на публикуване и в страницата на Съвета в интернет.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1,
т. 18 във връзка с чл. 116е, ал. 1 и 2 от Закона
за радиото и телевизията Съветът за електронни
медии открива по инициатива на заинтересовано
лице и обявява процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на
програми с национален обхват, предназначени за
разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
Кандидатите за издаване на лицензии следва да
подадат: 1. заявление (по образец); 2. доказателства за възможности за създаване на качествена
собствена продукция; 3. проект на бизнес план за
осъществяване на дейността; 4. документите по
чл. 111 ЗРТ (за кандидатите, които не са вписани
в регистъра по чл. 125к ЗРТ); 5. такса за проверка
на редовността на документите.
Срок за подаване на документите: 2 септември 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч. Документи, подадени по поща, не се
приемат. Заявлението за участие (по образец) е
публикувано на електронната страница на Съвета: www.cem.bg.

5260

Председател:
Г. Лозанов

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 248
от 13 юни 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Белослав, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
обект: Кабелни линии 20 kV извод „Етър“ (разкъсване на КЛ между ВС „Делфин“ и ВС „Транстрой“)
до БКТП в ПИ 000149 в землището на с. Езерово
с ЕКАТТЕ 27125, община Белослав, с възложител:
„Строителен и технически флот“ – АД, Варна,
област Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обявяването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Д. Митишева
5200
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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 658
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ, доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-6783-(1) от 15.05.2013 г.
по преписка вх. № У Т2-20-1614 от 2013 г. от
„Виа Рационис“ – ООД, и след становище от ПК
,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За жилищно строителство“ на имот
№ 000175, местност Злукярица в землището на
с. Караполци с ЕК АТТЕ 36422, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност
на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 1,0; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване с подземна кабелна линия за захранване на обект „Жилищно
строителство“ в имот № 000175 в землището на
с. Караполци, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5172

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 659
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6815
от 15.05.2013 г. по преписка вх. № УТ2-20-1596
от 2013 г. от Милен Мирославов Пенчев и след
становище на ПК ,,Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електроснабдяване (ВЛ 220 V) и водоснабдяване с
трасета, преминаващи през имоти № 000248,
000228 и 098029 за захранване на ПИ № 098028,
всички имоти в землището на гр. Елин Пелин с
ЕКАТТЕ 27303, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5173

Председател:
Г. Костов

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

РЕШЕНИЕ № 660
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА6814 от 15.05.2013 г. по преписка вх. № УТ2-201588 от 2013 г. от Ангел Даков Ангелов и след
станалите разисквания в ПК ,,Устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електроснабдяване (КЛ 20 kV през имот № 000699 – полски път) за захранване на поземлени имоти за
жилищно строителство в масиви 7 и 9 в землището
на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, община Елин
Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
5174

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 10
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
009011 в местността Рапаня, землище гр. Камено, община Камено, област Бургас, съгласно
сините, червените и черните черти, надписи и
щрихи на приложената към проекта графична
част и показатели на застрояване: устройствена
зона – предимно производствена „Пп“; предназначение – „За открити площадки и съоръжения
за обработка и съхранение на зърно, складове и
силози“; плътност – макс. 80 %; Кинт. макс.=1,0;
озеленяване – мин. 20 %; максимална височина – 10 м; площ на имота – 12 913 кв. м.
Графичната част на проекта е неразделна
част от протокола с решението на общинския
съвет. Електрозахранването, водоснабдяването
и отвеждането на отпадъчните води от имота да
се извърши за сметка на собствениците.
Председател:
Ст. Драганова
5315

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 396

от 31 май 2013 г.

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
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ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 5 от 2013 г. на
ОЕСУТ, т. 23, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство/имот 403029,
м. Червиляк, с. Голяновци, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 40 %, Кинт. 1,0, озеленяване
60 % и свободно застрояване.
Председател:
В. Михайлов
5311
РЕШЕНИЕ № 397
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 4 от 2013 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява проект на ПЗ
(план за застрояване) за ниско жилищно строителство/имот 618205, м. Слана бара, гр. Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 40 %, Кинт. 1,0, озеленяване
60 % и свободно застрояване.
Председател:
В. Михайлов
5312
РЕШЕНИЕ № 398
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 5 от 2013 г. на ОЕСУ Т, т. 8, Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява проект на ПЗ
(план за застрояване) за склад за промишлени
стоки за имот 037075, зона предимно промишлена (Пп), м. Бабички дол, с. Петърч, община
Костинброд, кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност
60 %, Кинт. 1,2, озеленяване 40 % и свободно
застрояване.
Председател:
В. Михайлов
5313

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 334
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 4
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208 ЗУТ и § 124 ПЗРЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен ус т ройс т вен п ла н – п ла н за рег ула ц и я
(ПУП – ИПР) за УПИ VII-3568 и VIII-3567 в
кв. 87 по плана за регулация на гр. Кюстендил,
предвиждащ изменение на уличната регулационна линия на УПИ VII-3568 и VIII-3567 в кв. 87
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по имотните граници на имоти с идентификатори 41112.500.928 и 41112.500.929 от одобрената
кадастрална карта на гр. Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
5267

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 124
от 5 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Маджарово, одобрява подробен устройствен план – (ПУП) – парцеларен план и
специализирана план-схема на техническата
инфраструктура за петно за БКТП 20/0,4 kV и
трасе на кабелна линия СРН на „ЕВН България
ЕР“ – АД, КЕЦ Харманли, гр. Харманли, ЕИК
11555219, за изграждане на обект: „Изграждане
нов БКТП 20/0,4 kV и кабели 20 kV и НН“ в ПИ
000087, ПИ 000089, ПИ 000101, ПИ 000094, ПИ
000100 в землището на с. Малко Брягово.
Председател:
Е. Юсуф
5269

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 592
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 163 на
Общинския експертен съвет по устройство на територията, взето на заседание с протокол № 07 от
7.05.2013 г., Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: „ПУП – план
за застрояване в ПИ № 66425.508.28 по КК и КР
на гр. Силистра, местност Карол Втори – Орта
табия“, за създаване на устройствена основа за
промяна предназначението на земята и за изграждане на жилищна сграда с гараж.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател:
М. Димитрова
5203

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 286
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, одобрява проекта
за изменение на ПУП – план за регулация (ПР) за
УПИ IX – „Озеленяване“, и УПИ X – „Културен
дом“, в кв. 40 по плана на с. Зетьово, община
Чирпан. Проектът предвижда промяна на регулацията между двата УПИ, като част от УПИ
X – „Културен дом“, се присъединява към УПИ
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IX – „Озеленяване“, и се сменя отреждането на
новообразувания УПИ от IX – „Озеленяване“, в
IX – „За парк“, в кв. 40 по плана на с. Зетьово.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
5237
РЕШЕНИЕ № 287
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чирпан, одобрява проект за изменение
на ПУП – план за регулация (ПР) за УПИ I – „За
комплексно обществено обслужване“, в кв. 74 по
плана на с. Рупките, община Чирпан. Проектът
предвижда разделяне на посочения УПИ на два
нови урегулирани поземлени имота – УПИ I – „За
парк“, и УПИ VI – „За комплексно обществено
обслужване“, в кв. 74 по плана на с. Рупките.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
5238
РЕШЕНИЕ № 298
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, одобрява проекта за ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 168-169, план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) за УПИ I-430 и
УПИ IV-429 в кв. 71 по плана на с. Рупките, община
Чирпан. Проектът за ПУР предвижда промяна на
южната улична регулационна линия на улица с
осови точки 168 и 169, като между о.т. 168 и 169 се
създава нова осова точка 169а, вследствие на което
се поставя уличната регулация за улица с о.т. 168169а на отстояние 3,70 м от оста на улицата, а за
улица с о.т. 169а-169 уличната регулация се поставя
на 4 м от оста на улицата. Планът за регулация
(ПР) предвижда дворищно-регулационната линия
между УПИ I-430 и УПИ IV-429 да се постави по
съществуващата кадастрална граница на имоти с
пл.н. 430 и 429. Планът за застрояване (ПЗ) предвижда свързано застрояване на границата между
УПИ I-430 и УПИ IV-429, като устройствените
показателите са съобразени с изискванията за
зона „Жм“ (жилищна с малка височина).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
5239
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ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 265
от 16 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и докладната записка, внесена от кмета на общината, Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПЗ, ПУП – ПП за обект „Външно електрозахранване на ПИ № 071017“ по КВС на с. Долно
черковище, община Стамболово, област Хасково.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПЗ, ПУП – ПП за обект „Водоснабдяване
на ПИ № 071017“ по КВС на с. Долно черковище,
община Стамболово, област Хасково.
Председател:
С. Халил
5249
РЕШЕНИЕ № 273
от 5 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и докладната записка, внесена от кмета на общината, Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – „Реконструкция на път НКV 1172, III5074 Стамболово – граници община Стамболово – Кърджали III-5072“.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – „Реконструкция на път НКV 1170, III-505
Корен – Малък извор (Кралево – Кладенец – Зимовина) III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от
км 3+940 до км 9+124“.
Председател:
С. Халил
5250
17. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28 юни 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6371960
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2316370
Инвестиции в ценни книжа
19847956
Всичко активи:
28536286
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
9170093
Задължения към банки
7164688
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5471073
Задължения към други депозанти
1734095
Депозит на управление „Банково“
4996337
Всичко пасиви:
28536286
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 28 юни 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
32945
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1469251
Дълготрайни материални и
нематериални активи
166083
Други активи
11576
Депозит в управление „Емисионно“
4996337
Всичко активи:
6676192
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2737021
Други пасиви
20887
Всичко задължения:
2757908
Основен капитал
20000
Резерви
3842573
Неразпределена печалба
55711
Всичко собствен капитал:
3918284
Всичко пасиви:
6676192
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
5289
18. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,02 на сто, считано от 1 юли 2013 г.
5288
24. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция на НАП – Варна, отдел
„Принудително изпълнение“, ИРМ – Русе, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 9692/2011/000021 от 13.05.2013 г. възлага на
„Красиинвест“ – ЕООД, ЕИК 117590503, Русе,
ул. Пирот 9, вх. 2, ет. 5, следния недвижим имот:
недвижим имот, представляващ 1/3 идеална част
от апартамент, преустроен и с променено предназначение в офис, намиращ се в Русе, ул. Добруджа
Ш
и
ф
ъ
р

Област на висше образование
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2А, бл. Тройка, ет. 2, с площ 80,27 кв. м, с изложение – югоизток, югозапад и северозапад, при
граници: югоизток – ул. Добруджа, югозапад и
северозапад – двора на блока, североизток – калкан, заедно с таванско помещение № 1 с площ
18,63 кв. м, при граници: югоизток – таванско
помещение № 2, югозапад и северозапад – двора
на блока, североизток – стълбище, заедно с припадащите се 34,95 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
общинско дворно място, представляващо урегулиран поземлен имот V-540 в кв. 63 по плана
на Русе, целият с площ 236 кв. м, при граници:
север – УПИ ІІІ-539, изток – УПИ ІV-5041, юг – ул.
Добруджа, запад – УПИ VІІ-541, съгласно нот. акт
№ 134, том ХХІХ, дело № 6653/2004 г. на Службата
по вписванията – Русе, и удостоверение № 287
от 28.09.2004 г. на Община Русе за въвеждане в
експлоатация на строеж „офис – преустройство
и промяна на предназначението на съществуващ
апартамент, ет. 2, в офис“, а по схема № 13178
от 3.11.2008 г. на СГКК – Русе, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Русе, одобрени
със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, е самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.2.540.1.2, с
адрес – Русе, ул. Добруджа 2А, ет. 2, ап. 2, като
обектът се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 63427.2.540, със
застроена площ 80,27 кв. м, на едно ниво, с прилежащи части: таван № 1, и 34,95 % ид. части от
сградата, при съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.540.1.1, над
обекта 63427.2.540.1.3. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
чрез службата по вписванията.
5221
71. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2012/2013 г. по област на
висше образование, професионално направление
и следните докторски програми:

Професионално направление

Форма на обучение
Докторска програма

редовно

задочно

Биофизика

2

0

Биохимия

1

0

Имунология

1

0

Молекулярна биология

2

0

Медицински факултет
4 Природни науки, математика и
информатика

7 Здравеопазване и спорт

4.1.

Физически
науки

4.3.

Биологичес
ки науки

7.1.

Медицина
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Форма на обучение

Докторска програма

редовно

задочно

Акушерство и гинекология

1

0

Анестезиология и интензивно лечение

7

1

Геронтология и гериатрия

2

0

Им у нопатологи я и
алергология

1

0

Инфекциозни болести

1

1

Неврология

3

0

Неврохирургия

1

0

Обща медицина

1

0

Ортопедия и травматология

1

1

Рентгенология (Медицинска радиология и
рентгенология)

1

0

Урология

1

0

Фарма колог и я (вк л.
Фарма кок и не т и к а и
химиотерапия)

1

2

Физиотерапия, курортологи я и рехабилитация

0

2

Фармакогнозия и фитохимия

1

0

Фармакоикономика и
фармацевтична регулация

1

1

0

3

Фармацевтичен факултет
7 Здравеопазване и спорт

7.3.

Фармация

Факултет по обществено здраве
7 Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено
здраве
Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията

Продължителността на докторантурите е за:
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София:
1. заявление до ръководителя на съответното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет); 2. европейски формат
автобиография; 3. копие на диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно
положени държавни изпити и академична справка;
4. копие на трудов договор – за участниците в

конкурса за задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения
в съответната научна област.
Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13
и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето
образование. Същият заплаща такса за обучение
съгласно Закона за висшето образование.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсите за докторантура – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431
София, ул. Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118,
сектор „Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21.
Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Ду-
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нав 2, деканат, ет. 2, стая 53; за справки – г-жа
Емилия Иванова, тел. 02/92 36 504. Факултет по
обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море
8, деканат; за справки – г-жа Даниела Василева,
тел. 02/94 32 304.
5061
337. – Тракийският университет – Стара За
гора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския факултет в област на висше образование
6. А грарни нау к и и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина за: професор по научна специалност
„Фармакология“; доцент по научна специалност
„Ветеринарносанитарна експертиза“; Стопанския
факултет за: професор по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност
„Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, включително методика
на лечебната физкултура (физическо възпитание,
спорт и лечебна физкултура)“; доценти по област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научни специалности: „Икономика
и управление“ (по отрасли) – един; „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за ВМФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699-506, за СФ – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699-403.
5271
6. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по научната специалност „Онкология“
с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиниката по коремна хирургия при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
съгласно изискванията на раздел ІV. от глава
трета от ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“ на „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, София 1756, ул. Пловдивско
поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
5222
49. – Институтът по овощарство – Пловдив,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор по професионално направление 6.2
Растителна защита, научна специалност 04.01.10
ентомология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване
на документи – в института, 4004 Пловдив, кв.
Остромила 12, тел. 032/692 349.
5223
61. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 10 във връзка с ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен коригиран проект на
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на жилищния комплекс за
м. Белите брези в граници: бул. България, ул.
Кюстендил, бул. Гоце Делчев, който е изложен
в район „Красно село“. Заинтересованите могат
да направят писмени възражения и искания по
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проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез
район „Красно село“ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5251
9. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за уличен водопровод и водопроводно
отклонение за ПИ 043024 по КВС на землище
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на землище гр. Игнатиево, както
следва: 043036 – полски път на община Аксаково, 000195 – полски път на община Аксаково,
000315 – път IV клас, и 043024 – складов терен на
„Софарма Трейдинг“ – АД. Проектното трасе е с
дължина 100,53 м. Планът се намира в сградата
на Общинската администрация – Аксаково, и
всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
5252
10. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за кабелна линия СрН от
ВЕЛ 20 kV, извод Игнатиево, от съществуващ ЖР
стълб в ПИ 044002 до нов трафопост тип БКТП
1х1000 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 043024 по КВС на
землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на землище гр. Игнатиево,
както следва: 043036 – полски път на община
Аксаково, 000195 – полски път на община Аксаково, 000204 – полски път на община Аксаково,
000315 – път IV клас, 044002 – автомобилен парк
на „Международни превози Канотранс“ – ООД,
и 043024 – складов терен на „Софарма Трейдинг“ – АД. Проектното трасе е с дължина 206,13 м.
Планът се намира в сградата на Общинската
администрация – Аксаково, и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5253
5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод
за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.1716
по КК на гр. Бургас, местност Голата нива (бивша
Келева нива), землище гр. Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
5181
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43. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 71 от 21.06.2013 г. за обект:
„Вертикална маркировка на летателното поле
на летище Варна“. Строежът попада в УПИ I-2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 и
УПИ Iа-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, кв. 7 по плана на
летище Варна. На основание чл. 60, ал. 1 АПК
е допуснато предварително изпълнение. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на
обжалване пред Административния съд – Варна,
чрез областния управител на област с административен център Варна в тридневен срок от
съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 4 АПК.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд чрез областния управител на област с административен
център Варна в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
5204
5. – Община Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел
НН за захранване на ел. табло на водоем от 300 м 3
в ПИ 056002. Трасето е предвидено да премине
през земеделски поземлени имоти, както следва: 056003, 000347 и 056002 по КВК на с. Долни
Цибър. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая
№ 12 на общинската администрация и може да
бъде разгледан от заинтересованите собственици.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да правят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до кмета
на община Вълчедръм в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5224
13. – Община гр. Главиница, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
техническата инфраструктура за обект: „Трафопост тип БКТП 20/0,4 kVА в ПИ 101014, ЕКАТТЕ
30689, землище с. Зебил, община Главиница, област Силистра, и захранване от ЕП „Подлес“, ЕП
„Зебил“ чрез изграждане на нова ВЕЛ 20 kV от
СРС № 12“. Проектното трасе на кабела преминава през ПИ № 101014, собственост на Ерджан
Есман Реджеб; ПИ № 050104, собственост на
Община Главиница; ПИ № 16031, собственост на
Фатме Ахмет Изет, и ПИ № 16032, собственост
на Свилен Николов Христов, в землището на
с. Зебил, община Главиница, област Силистра.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 9
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Главиница.
5206
75. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 149,
ал. 4 ЗУТ издава на „Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК
131468980, със седалище и адрес на управление:
София 1309, Столична община, район „Илин-
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ден“, ул. Кукуш 1, представлявано от Андреас
Майерхофер и Хорст Пертъл – изпълнителни
директори, Разрешение за строеж № РР-12-75 от
17.06.2013 г. на обект: „Изтегляне на оптичен кабел
в съществуваща канална мрежа от кръгово кръстовище на път II-27 км 77+747 (гр. Добрич) през
съществуваща шахта км 107+934 (гр. Балчик) пред
силоз за зърно, собственост на „Зърнени храни
България“ – АД, с връзка до трансмисионна точка
на „Мобилтел“ – ЕАД“. Със Заповед № ДжС12-4 от 17.06.2013 г. на областния управител на
област Добрич е одобрен инвестиционен проект
за обекта. Обектът е разположен на територията
на общините гр. Добрич, Добричка и Балчик.
5182
45. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (трасе за електропровод),
захранващ ПИ № 324004 в местността Малкия
чакъл, землище с. Дъбене, преминаващ през ПИ
000327 – полски път – публична общинска собственост, и улица с о.т. 153-154 по регулационния
план на с. Дъбене. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската
администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Карлово.
5160
98. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за „електропровод и водопровод“ за
захранване на поземлени имоти с идентификатори
36498.704.298 и 36498.704.4034 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) в местността Ени кория, землище гр. Карлово. Подробният устройствен план предвижда трасето на
електропровода и водопровода за захранване на
ПИ с ид. 36498.704.298 и 36498.704.4034 по КККР в
местност Ени кория, землище гр. Карлово, да мине
през поземлени имоти с ид. 36498.704.9633 – улица – публична общинска собственост, и ПИ с
ид. 36498.704.9626 – улица – публична общинска
собственост. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
5205
5. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Реконструкция
на съществуваща въздушна линия (ВЛ) 20 kV
„Крапец“ от съществуващ ЖР стълб след пътен
възел „Даскалово“ от АМ „Люлин“ до нов ЖР
стълб на мястото на пресичане на електропровода
с пътя за ДДС „Витошко – Студена“ в близост до
съществуващ ЖР стълб № 24 – отклонение за ТП
„Ехо“, с. Рударци, община Перник. Проектното
трасе на ВЛ 20 kV е с дължина 89 м и засяга
имоти – частна собственост, с идентификатор
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ПИ 55871.12.22 с площ за учредяване на сервитут – 0,260 дка, ПИ 55871.12.48 с площ за учредяване на сервитут – 0,200 дка, и ПИ 55871.12.41 с
площ за учредяване на сервитут – 0,112 дка – земеделска територия, землище гр. Перник, община
Перник. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 5, ет. 12 в сградата на Община Перник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5236
36. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – изменение на план за регулация и изработване на план за застрояване за квартали: 1,
2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,
89, 98, 99, 100, 109, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 138, 189, 190,
196, 197, 198, 199 и 203, по плана за регулация
на гр. Силистра, одобрен с Решение № 1059 от
27.07.2006 г. на Общинския съвет – гр. Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
5161
2. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 310 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му на
15.03.2013 г., протокол № 19, съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно електрозахранване на вилни сгради в
местност Плешково, землище Смолян“, за изграждане на техническа инфраструктура – външно
електрозахранване за трасе, преминаващо през ПИ
(поземлени имоти) с идентификатори: 67653.54.3,
67653.54.19, 67653.449.387, 67653.54.9, 67653.54.380,
67653.54.16, 67653.37.383, 67653.37.461 и 67653.66.385,
в местност Плешково, землище Смолян, община
Смолян, който е изложен в приемната на дирекция
„Устройство на територията“, Община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация – Смолян.
5132
3. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 285 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му на
28.02.2013 г., протокол № 18, съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПРЗ, парцеларен
план за обект: „Съоръжение за пречистване
на инфилтратните води от Регионално депо за
твърди отпадъци – гр. Смолян“, и включване в
строителните граници на населеното място на
ПИ с идентификатор 67653.142.498 за изграждане на техническа инфраструктора и за трасе за
съоръжение за пречистване на инфилтратните
води, преминаващо през ПИ (поземлени имоти)
67653.564.3, 564.11, 564.7, 576.546, 578.4, 577.353,
577.552, 577.1, 577.550, 578.2, 509.334, 509.7, 580.518,
580.519, 509.11, 580.517, 580.1, 510.4, 582.1 и 911.32
в местностите Герзовица, Барчината и Дълбок
прослоп, землище Смолян, община Смолян, който
е изложен в приемната на дирекция „Устройство
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на територията“, Община Смолян. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до общинската администрация – Смолян.
5133
4. – Община Смолян на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т и Решение № 343 на Общинск и я
съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му
на 19.04.2013 г., протокол № 21, съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект „Работно и аварийно осветление на „Зелена
ски писта“, аварийно осветление на ПВЛ-2 и ски
писти „Гигански слалом“, „Стената“ в к.к. Пампорово, община Смолян“, с трасе, преминаващо
през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори:
67653.590.349, 67653.590.350, 67653.591.8, 67653.591.9,
67653.11.19, 67653.11.344, 67653.12.1, 67653.14.1,
67653.15.346, 67653.16.1, 67653.590.7, 67653.590.8,
67653.590.9, 67653.590.13, 67653.590.20, 67653.590.343,
67653.590.347, 67653.17.2, 67653.590.19, 67653.590.348,
в землище Смолян, община Смолян, и ПИ (поземлени имоти) с идентификатори: 69345.6.113 и
69345.6.242, в землище Стойките, община Смолян, който е изложен в приемната на дирекция
„Устройство на територията“, Община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация – Смолян.
5134
5. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 345 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му на
19.04.2013 г., протокол № 21, съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Електропровод – външно електрозахранване,
и водопровод – външно захранване с питейна
вода, към ПУП – ПРЗ на ПИ (поземлен имот) с
идентификатор 67653.128.19 в местността Могилата, землище Смолян“, с трасе, преминаващо
през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори:
67653.130.460, 67653.37.461, 67653.37.453, 67653.134.7
и 67653.134.6, в местността Могилата, землище
Смолян, който е изложен в приемната на дирекция
„Устройство на територията“, Община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация – Смолян.
5135
40. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и по Решение № 379 на Общинския
съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 6.06.2013 г., протокол № 23, съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект: Кабелно захранване на 20 kV до
БКТП „ПВЛ – Стойките“ до подстанция 110/20 kV
„Пампорово“ с. Стойките, община Смолян, с
трасе, преминаващо през (поземлени имоти)
ПИ с идентификатори: 69345.10.106, 69345.10.105,
69345.10.67, в землище Стойките, община Смо-
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лян, който е изложен в приемната на дирекция
„Устройство на територията“, Община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация.
5240
74. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и по Решение № 378 на Общинския
съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 6.06.2013 г., протокол № 23, съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: Кабелни линии 20 kV – втори етап, в
с. Стойките, община Смолян, с трасе, преминаващо през (поземлени имоти) ПИ с идентификатори:
69345.12.189, 69345.10.2, 69345.10.106, 69345.10.145,
в землище Стойките, община Смолян, който е
изложен в приемната на дирекция „Устройство
на територията“, Община Смолян. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до общинската администрация.
5241

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Булгаргаз“ – ЕАД, на Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния
газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 5.04.2013 г.),
издадена от председателя на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), по
което е образувано адм.д. № 8069/2013 г. по описа
на Върховния административен съд.
5261
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от УМБАЛ „Св.
Иван Рилски“ – ЕАД, София, с която се оспорва
чл. 23 и 26 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2013 г., по което е образувано адм.д. № 8652/2013 г.
по описа на Върховния административен съд.
5262
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на подзаконов административен акт – Инструкция № 89 от 10.03.2011 г. за провеждане на
предварителни проверки, издадена от главния
прокурор на Република България и министъра
на вътрешните работи, от адвокат Иван Петров
Петров, САК, с адрес за кореспонденция: София,
ул. Александър Жендов 1, ет. 3, ап. 5, адвокатско
дружество „Канелова и Петров“, и от Адвокатско
дружество „Малешевски – Васев“, Благоевград,
представлявано от адв. Атанас Крумов Малешевски и адв. Васил Владимиров Васев, двамата от
АК – Благоевград, по което е образувано адм.д.
№ 2152/2013 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
5263
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7. – Управителният съвет на Националния
център за професионално обучение в системата
на Българската търговско-промишлена палата
(НЦПО в системата на БТПП) на основание чл. 15
от устава във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на НЦПО
в системата на БТПП на 6.08.2013 г. в 14,30 ч. в
централния офис на сдружението – София, ул.
Княз Борис I № 123, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на управителния съвет
на НЦПО в системата на БТПП за дейността на
сдружението за отчетния период; 2. отчет на контролния съвет на сдружението за отчетния период;
3. приемане изменения на устава и правилника за
вътрешния ред на НЦПО в системата на БТПП;
4. избор на нов управителен съвет на НЦПО в
системата на БТПП. Общото събрание е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание чл. 15,
ал. 4 от устава на НЦПО в системата на БТПП
и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне
в 15,30 ч. на същото място и същата дата и ще
се проведе при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
5285
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска Си Еф Ей асоциация“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 9.08.2013 г. в 18 ч. в Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка 25, конферанс № 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2012 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 3. приемане на промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и на
негово място се избира нов; 4. освобождаване на
досегашния председател на управителния съвет и
избор на нов председател на управителния съвет;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
5254
1. – Управителният съвет на сдружение „Железничарски клуб по хокей Локомотив – 1929“,
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
решение на УС на сдружението свиква общо събрание на членовете на „Железничарски клуб по
хокей Локомотив – 1929“, София, на 17.08.2013 г. в
12 ч. в София, ж.к. Надежда, ул. А. Велешки 36а,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на сдружението през 2008 – 2012 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението за периода 2008 – 2012 г. и доклада на
счетоводителя; 3. изключване на членове на
сдружението; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. избор на нов управителен съвет; 6. приемане на бюджета на сдружението
за 2013 г.; 7. вземане на решение за провеждане
на юбилейно общо събрание на сдружението
по случай 20-годишнината от учредяването на
СКХТ „Локомотив“ – София, и 10 години ЖКХ
„Локомотив – 1929 София (Олимп)“; 8. промяна в
адреса и седалището на сдружението; 9. промени
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в устава на сдружението; 10. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на „Железничарски клуб по хокей
Локомотив – 1929“, София, всеки присъствен ден
от 10 до 18 ч. в офиса на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5233
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация на сомелиерите“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 28.08.2013 г. в
София, ул. Юрий Венелин, ет. 1, в 11 ч. при дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС и КС на БАС; 2.
освобождаване от отговорност на председателя на
УС и на УС на БАС; 3. приемане на нови членове – редовни и асоциирани, и освобождаване на
настоящи; 4. приемане на промени в УС и КС на
БАС и Правилник за прилагането му; 5. промяна
на седалището и адреса на управление на БАС;
6. промени в състава на УС и на КС на БАС; 7.
разни. Материалите за провеждането на общото
събрание са на разположение при председателя.
При липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден и място, при същия дневен ред, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
5279
28. – Управителният съвет на сдружение „Първи юни“ при Целодневна детска градина „Първи
юни“ № 17, Добрич, по своя инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.10.2013 г. в 17,30 ч. в Целодневна детска градина
„Първи юни“ № 17 в Добрич, ул. Дуранкулак 9,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение с нестопанска цел „Първи юни“ от
2009 до 2013 г. и отчет за финансовото състояние на сдружението; 2. освобождаване на стари
и приемане на нови членове на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
4. промени в устава на сдружението и приемане
на нов устав; 5. разни.
5255
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация Елитни
котки“ (БАЕК), гр. Исперих, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от устава на БАЕК свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 10.08.2013 г. в 10 ч. в гр. Исперих, ул. Георги
Бенковски 7 (по инициатива на председателя на
управителния съвет на асоциацията), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАЕК
през 2012 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет на БАЕК;
3. промени в устава на БАЕК; 4. избор на нов
управителен съвет на БАЕК; 5. други. Поканват
се всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. Материалите
за провеждане на общото събрание са на разпо-
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ложение на членовете в офиса на асоциацията в
гр. Исперих, ул. Георги Бенковски 7, от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
5264
8. – Управителният съвет на Сдружение на
гълъбовъдите и природолюбителите „Кракра
Пернишки“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 26 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 23.08.2013 г. в 18 ч. в Перник, ул.
Варна 33, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на промени в устава на сдружението;
2. обсъждане и приемане на промени в състава
на УС; 3. разни (предложения за обсъждане на
други актуални за сдружението въпроси, в т.ч.
обсъждане на развитието на сдружението). При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове на сдружението.
5187
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Свиленград
1921“ – Свиленград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.08.2013 г. в 18 ч. в
залата на общинската администрация, бул. България 32, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на председателя, зам.-председателя, секретаря и
всички членове на управителния съвет на ФК
„Свиленград 1921“ – Свиленград; 2. освобождаване на председателя и членовете на контролния
съвет на ФК „Свиленград 1921“ – Свиленград; 3.
приемане на нови членове в общото събрание
на ФК „Свиленград 1921“ – Свиленград; 4. избор
на нов председател, зам.-председател, секретар
и членове на управителния съвет на ФК „Свиленград 1921“ – Свиленград; 5. избор на нови
членове на контролния съвет на ФК „Свиленград
1921“ – Свиленград; 6. разни. При липса на каворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5302
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ансамбъл Загорче“, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 12.08.2013 г.
в 12 ч. на адреса на управление на сдружението: Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 94, при
следния дневен ред: 1. промяна в осъществяване
на дейността на сдружението съобразно чл. 2
ЗЮЛНЦ, като занапред сдружението да осъществява дейност в обществена полза; 2. промяна в
устава на сдружението; 3. промяна в състава на
управителния орган на сдружението; 4. промяна
в представителството на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
5280
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