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Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
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Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93
от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19,
20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17 и 52 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 63, ал. 4 думите „една година“
се заменят с „осем месеца“, а думите „две
години“ се заменят с „една година и шест
месеца“.
§ 2. В чл. 234, ал. 8 думите „две години“
се заменят с „една година и шест месеца“,
а думите „една година“ се заменят с „осем
месеца“.

§ 3. В чл. 243, ал. 9 се създават изречения
второ и трето: „Отмяната може да се извърши
в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в
срок до една година – в останалите случаи,
от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство.
В изключителни случаи главният прокурор
може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след
изтичането на този срок.“
§ 4. В чл. 334, т. 4 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си
по чл. 369, ал. 4“.
§ 5. Създава се нова глава двадесет и шеста
с нови чл. 368 и 369:
„ Г л а в а

д в а д е с е т

и

ш е с т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО
ИСК АНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ
Искане на обвиняемия до съда
Чл. 368. (1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице
като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една
година в останалите случаи, обвиняемият
може да поиска делото да бъде разгледано от
съда, освен когато привличането е за тежко
умишлено престъпление, с което е причинена
смърт. В тези срокове не се включва времето,
през което делото е било в съда или е било
спряно на основание чл. 25.
(2) В случаите на ал. 1 обвиняемият подава
молба до съответния първоинстанционен съд,
който незабавно изисква делото.
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Разглеждане на делото
Чл. 369. (1) Съдът се произнася по молбата
еднолично в седемдневен срок и когато установи основанията по чл. 368, ал. 1, връща
делото на прокурора, като му дава възможност
в тримесечен срок да го внесе за разглеждане
в съда с обвинителен акт, с предложение за
освобождаване на обвиняемия от наказателна
отговорност с налагане на административно
наказание или със споразумение за решаване
на делото, или да прекрати наказателното
производство, като уведоми за това съда. В
тримесечния срок не се включва срокът по
чл. 242, ал. 3.
(2) Ако до изтичане на тримесечния срок
прокурорът не осъществи правомощията си
по ал. 1 или съдът не одобри споразумението
за решаване на делото, съдът изисква делото
и прекратява наказателното производство
срещ у обвин яеми я едноли чно в за к ри т о
заседа н ие с оп ределен ие. С лед пос та но вя ва не на оп ределен ие т о на к а зат ел но т о
п роизводст во п род ъ л жа ва по о т ношение
на съучастниците, както и по отношение
на другите престъпления, за които лицето
е привлечено като обвиняем.
(3) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 1, но на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения
на процесуалните правила, съдът еднолично
в закрито заседание прекратява съдебното
производство и връща делото на прокурора
за отстраняване на нарушенията и внасяне
на делото в съда в едномесечен срок.
(4) Ако в срока по ал. 3 прокурорът не
внесе делото за разглеж дане в съда или
съществените нарушения на процесуалните
правила не са отстранени, или са допуснати
нови, съдът еднолично в закрито заседание
прекратява наказателното производство срещу
обвиняемия с определение.
(5) Актовете на съда по ал. 2 и 4 са окончателни.“
§ 6. В чл. 405, ал. 1 се създава т. 3:
„3. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител
на съответната военно-окръжна прокуратура.“
§ 7. В чл. 419 се създава нова ал. 2:
„(2) Определенията на съда по чл. 369, ал. 5
подлежат на проверка по реда на тази глава
на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 – 3, както
и при допуснати съществени нарушения на
процесуалните правила.“
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 1 август 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6225
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УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за публичност
на имуществото на лица, заемащи висши
държавни, обществени и други длъжности в
публичния и частния сектор, приет от ХLIІ
Народно събрание на 1 август 2013 г.
Издаден в София на 8 август 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни,
обществени и други длъжности в публичния
и частния сектор (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.,
изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73
от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г.,
бр. 38 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.)
§ 1. В наименованието на закона думите
„държавни, обществени и други длъжности
в публичния и частния сектор“ се заменят с
„държавни и други длъжности“.
§ 2. В чл. 1 думите „държавни, обществени
и други длъжности в публичния и частния
сектор“ се заменят с „държавни и други
длъжности“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 31 се отменя.
2. Точка 38 се изменя така:
„38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа
компания и на Българския енергиен холдинг;“.
§ 4. В чл. 3, ал. 1 т. 5 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон, публикуваните в публичния регистър на Сметната палата встъпителни декларации на лицата по отменената
т. 31 на чл. 2, ал. 1, както и на членовете
на управителните и контролните органи на
юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, се заличават
от страницата на Сметната палата в интернет
и се предприемат действия за унищожаване
на електронните и хартиените носители на
тези декларации.
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(2) Достъпът до декларациите по ал. 1 се
прекратява от деня на влизането в сила на
този закон.
(3) Образуваните до деня на влизането в
сила на този закон административнонаказателни производства срещу лицата по ал. 1,
неподали встъпителни декларации в срока по
§ 5 от заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни длъжности (ДВ, бр. 30 от
2013 г.), се прекратяват.
(4) Започналите проверки или ревизии
по глава четиринадесета или петнадесета от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
срещу лицата по ал. 1 се прекратяват от деня
на влизането в сила на този закон. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон
Сметната палата изпраща до изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите и до председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ поименен списък на
лицата, чието задължение за деклариране е
отпаднало.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за лицата
по чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за политическите партии, за които задължението за
деклариране е отпаднало.
§ 6. В Закона за политическите партии (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г.,
бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г.,
бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и
99 от 2011 г., бр. 30 и 68 от 2013 г. ) в чл. 30
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „държавни, обществени
и други длъжности в публичния и частния
сектор“ се заменят с „държавни и други
длъжности“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Редът по ал. 3 не се прилага по отношение на политически партии, които не
получават държавна субсидия.“
§ 7. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52 и 66 от
2013 г.) в чл. 228, ал. 1 думите „държавни,
обществени и други длъжности в публичния
и частния сектор“ се заменят с „държавни и
други длъжности“.
§ 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и
100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52 и
65 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „държавни,
обществени и други длъжности в публичния
и частния сектор“ се заменят с „държавни и
други длъжности“.
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2. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба
навсякъде думите „държавни, обществени
и други длъжности в публичния и частния
сектор“ се заменят с „държавни и други
длъжности“.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 1 август 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6224

РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията по
вероизповеданията и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Александър Христов Методиев
за член на Комисията по вероизповеданията
и парламентарна етика.
2. Избира Петър Симеонов Ангелов за
член на Комисията по вероизповеданията и
парламентарна етика.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6211

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Шендоан Ремзи Халит за член на
Комисията по енергетика.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6212
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РЕШЕНИЕ

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
отбрана

за промяна в състава на Комисията по правата
на човека и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШИ:
Избира Мехмед Юмер Атаман за член на
Комисията по отбрана.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШИ:
1. Освобождава Мехмед Юмер Атаман като
член на Комисията по правата на човека и
жалбите на гражданите.
2. Избира Александър Христов Методиев
за член на Комисията по правата на човека
и жалбите на гражданите.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

6213

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по
образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Шендоан Ремзи Халит
като член на Комисията по образованието
и науката.
2. Избира Лютви Ахмед Местан за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6214

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Симеонов Ангелов като член на Комисията по културата и
медиите.
2. Избира Христо Дамянов Бисеров за
член на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6215

6216

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Алекси Василев Алексиев за член
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6217

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Иван Валентинов Иванов за член
на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6218
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РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
в състав от 5 членове, както следва:
– за Парламентарната група на ПП
ГЕРБ – един;
– за Парламентарната група на Коалиция
за България – двама;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
– за Парламентарната група на партия
АТАКА – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
– Михаил Райков Миков – ръководител на
делегацията;
– Алиосман Ибраим Имамов – заместникръководител на делегацията;
– Петър Атанасов Курумбашев – член на
делегацията;
– Деница Стоилова Гаджева – член на
делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6219

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа в състав от 5 основни представители
и 5 заместващи представители, както следва:
– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 1
основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на Коалиция
за България – 2 основни и 2 заместващи;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на партия
АТАКА – 1 основен и 1 заместващ.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
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а) Основни членове:
Джевдет Ибрям Чакъров – ръководител на
делегацията,
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис – заместник-ръководител,
Атанас Тодоров Мерджанов – член,
Венцислав Асенов Лаков – член.
б) Заместващи членове:
Лютви Ахмед Местан,
Красимир Христов Янков,
Мариана Господинова Тотева,
Гален Симеонов Монев.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6220

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската
парламентарна асамблея
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската
парламентарна асамблея в състав от 3 членове,
както следва:
– за Парламентарната група на ПП
ГЕРБ – един;
– за Парламентарната група на Коалиция
за България – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
– Румен Маринов Йончев – заместник-ръководител на делегацията;
– Петя Николова Раева – член на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6221

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва:
– за Парламентарната група на ПП
ГЕРБ – един;
– за Парламентарната група на Коалиция
за България – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
– за Парламентарната група на партия
АТАКА – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
– Методи Теохаров Костадинов – заместник-ръководител на делегацията;
– Магдалена Ламбова Ташева – член на
делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6222

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Пенко Атанасов Атанасов за член на
Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6223

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 9 АВГУСТ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави допълнителни бюджетни кредити в
размер 12 000 000 лв. по бюджета на Минис-
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терството на земеделието и храните за 2013 г.
за осигуряване изпълнението на мерките по
Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните, осигуряване на техническа
подкрепа за провеждане на Кампания 2013 г.
за подаване на заявления за подпомагане на
земеделските стопани от областните дирекции
„Земеделие“, за разплащане на задължения в
системата на Селскостопанската академия и
за разплащане на дейности, свързани с цифровата ортофотокарта на Република България.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаляване на трансфера от
републиканския бюджет за Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 9 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 152 на
Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2013 г. за изплащане
на еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите лица при инцидента
в рудник „Ораново“, община Симитли, на 16
юли 2013 г. (ДВ, бр. 67 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на финансите да предостави допълнителни бюджетни кредити по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. в размер 50 000 лв.
за изплащане на еднократна финансова помощ
на законните наследници на следните лица,
починали при инцидента в рудник „Ораново“:
1. Асен Костадинов Стойнев;
2. Христо Методиев Младенов;
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3. Николай Борисов Михайлов;
4. Иван Радославов Лазаров;
5. Асен Бориславов Грънчаров.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

6353

РЕШЕНИЕ № 471
ОТ 8 АВГУСТ 2013 Г.

за признаване на Съюза на военноинвалидите
и военнопострадалите за национално представителна организация
На основание чл. 5, ал. 1 и 3 във връзка
с чл. 3 и 4 от Наредбата за реда, условията и
критериите за признаване на организациите
на военноинвалидите и военнопострадалите
за национално представителни, приета с Постановление № 202 на Министерския съвет от
2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите със седалище в София, район
„Средец“, ул. Хр. Белчев 21, регистриран по
ф.д. № 6295 от 1990 г. по описа на Софийския
градски съд с решения от 13 май 1991 г., 15 юни
1993 г., 13 май 1996 г., 30 октомври 1996 г., 5
февруари 2002 г., 1 април 2005 г., 14 април 2008 г.,
12 април 2010 г. и 10 май 2012 г., за национално
представителна организация за срок 5 години.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6322

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани
за природни ограничения в планинските райони“
и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2008 г.; изм., бр. 97 от 2009 г., бр. 17
и 103 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
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„(1) Изчисленията на финансовата помощ по
мярката за всеки отделен земеделски стопанин
в планинските райони по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани
площи, които са определени, както следва:“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Окончателното компенсаторно плащане
за хектар за всеки отделен земеделски стопанин в планинските райони се извършва само
за допустимите площи, умножени по средния
размер, определен съгласно ал. 1.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Изчисленията на финансовата помощ по
мярката за всеки отделен земеделски стопанин
в необлагодетелстваните райони, различни от
планинските, по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва
въз основа на средния размер на нивата на
плащане към съответните декларирани площи,
които са определени, както следва:“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Окончателното компенсаторно плащане
за хектар за всеки отделен земеделски стопанин
в необлагодетелстваните райони, различни от
планинските, се извършва само за допустимите
площи, умножени по средния размер, определен
съгласно ал. 1.“
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изплаща финансовата
помощ в периода след 1 декември на годината
на кандидатстване.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) ДФ „Земеделие“ прекратява многогодишния ангажимент по тази наредба за земеделски стопанин, който не подаде заявление за
подпомагане по време на поетия петгодишен
ангажимент.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Земеделският стопанин се задължава
да възстанови получените до момента компенсаторни плащания за необлагодетелстваните райони или част от тях в зависимост от
годината, в която е прекратил участието си в
мерките, както следва:
1. след първата година – 100 %;
2. след втората година – 75 %;
3. след третата година – 50 %;
4. след четвъртата година – 25 %.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6265
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 83
от 22 юли 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник по управление на индуст
риални отношения“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
347010 „Сътрудник по управление на индустриални отношения“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“
и професионално направление 347 „Трудов
живот“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 347010 „Сътрудник по управление на индустриални отношения“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
с т епен на п рофесиона л на к ва л ифи ка ц и я
за специа лност та 3470101 „Инд уст риа лни
отношения“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 347010 „Сътрудник по управление
на индустриални отношения“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Сътрудник по управление на
индустриални отношения“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
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2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
влизане в сила на учебните планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Сътрудник по управление на индустриални
отношения“
Професионално направление:
347 Трудов живот
Наименование на професията:
347010 Сътрудник по управление на индустриални отношения
Специалност:

Степен на професионална квалификация

3470101 И н д ус т риа л н и Tрета
отношения
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник
по управление на индустриални отношения“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
За кона за п рофесиона л но т о образова н ие и
обучение, утвърден със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
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Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД- 09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. и Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Сътрудник по
у правление на ин д уст риа лни от ношени я“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален
опит по други сродни професии. За лица с
професионален опит по тази професия или по
друга професия от професионално направление
345 „Администрация и управление“ или от професионално направление 346 „Секретарски и
административни офис дейности“ е необходимо
надграждащо обучение, включващо усвояване
на компетенции, които кандидатът за обучение
не притежава. Съдържанието на обучението се
определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване
на квалификация по професията „Сътрудник по
управление на индустриални отношения“.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Сътрудникът по управление на индустриални
отношения осигурява необходимата информация за дейността на участниците в системата
на индустриалните отношения, като организира проучвания, събира и обработва данни,
подготвя текущи справки, информационни и
комуникационни материали. Извършва организационно-техническо обслужване на: колективните преговори, заседанията на органите на
социалното партньорство и на общото събрание
(събранието на пълномощниците) в предприятието. Оказва техническа помощ за прилагане на
процедурите за уреждане на колективни трудови
спорове, както и за организиране и провеждане
на стачни действия.
Сътрудникът по управление на индустриални
отношения отговаря за: срочното и стриктно
изпълнение на поставените му от прекия ръко-
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водител задачи, свързани със задълженията му
по длъжностна характеристика, за качеството и
достоверността на подготвените информационни
материали и за щетите, причинени от незаконосъобразни действия.
За ефективно изпълнение на своите професионални задължения и отгов орности той
трябва да притежава умения за: работа при
променящи се условия, задачи и ситуации; за
събиране и обработване на информация и изготвяне на справочни материали; за общуване,
делови контакти и работа в екип; в динамична
среда, чуждоезикова комуникация и общуване;
способности за самостоятелно планиране и
организиране на дейността си; чувство за отговорност, лоялност, коректност, инициативност,
предприемчивост и др.
Сътрудникът по управление на индустриални
отношения работи главно в рамките на законоустановената продължителност на работното
време, но при определени ситуации, изискващи
спешни и неотложни действия, се налага да
работи на удължен работен ден, а също в празнични и почивни дни.
Той осъщест вява т ру дови те си дейност и
на стационарно работно място, оборудвано с
компютърна, комуникационна и офистехника.
Длъжен е да спазва правилата за противопожарна
безопасност, организация и охрана на труда и
за експлоатация на техниката, с която работи.
При изпълнението на задачи, изискващи срещи
и контакти с хора и организационна дейност,
сътрудникът по управление на индустриалните
отношения трябва да притежава умения за работа в мобилна среда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на квалификация
по професията „Сътрудник по управление на
индустриални отношения“ може да продължи
обучението си за придобиване на квалификация и
по други професии от професионално направление 345 „Администрация и управление“, както и
от професионално направление 346 „Секретарски
и административни офис дейности“. Учебното
съдържание на надграждащото професионално
обучение се определя въз основа на сравнение
на компетенциите и резултатите от ученето,
съдържащи се в Държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) 2011, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
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Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Сътрудник по управление на
индустриални отношения“ могат да постъпват
на работа на следните длъжности (професии)
от единична група 3343 от НКПД 2011: 33433001 „А дминистративен секретар“; 3343-3002
„Асистент, кореспонденция“; 3343-3008 „Специалист“, и от единична група 3353: 3353-3009
„Специа лист, социа лно осиг у ряване“, как то
и други подобни длъжности, допълнени при
актуализацията на НКПД.
Придобилите квалификация по тази професия
могат да работят преди всичко в административния апарат на отделните участници в индустриалните отношения – областна и общинска
администрация, работодатели и техни сдружения,
синдикални организации и техни обединения,
както и в трипартитни и двупартитни институции
на социалното сътрудничество (партньорство)
на национално, отраслово, браншово, общинско
и фирмено равнище.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– ползва оборудването и офистехниката в
съответствие с основните правила за безопасна
работа, не замърсява с работата си околната
среда, спазва изискванията за противопожарна
безопасност;
– познава общест вено -поли т и ческо т о устройство на страната, държавните институции,
органите на държавната и общинската власт, на
обществените организации, на организациите на
работниците и служителите и на работодателите;
– разбира същността и принципите на пазарната икономика, икономическите процеси
и явления;
– осъществява ефективна комуникация при
изпълнението на трудовата си дейност, умее да
работи в екип, да презентира и др.;
– разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на институциите за индустриални отношения, отнася се с чувство за
отговорност при изпълнението на възложените
м у задачи, проявява инициатива, старае се
постоянно да повишава своята квалификация;
– умее да събира и обработва информация, да
попълва бланки, да подготвя справки, съставя
протоколи;
– намира и съхранява информация в компютъра, създава документи, обединяващ текст,
графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна поща и програмни
продукти;
– владее чужд език на ниво, осигуряващо
ефективна комуникация и общуване по професионални теми.
3.2. Цели на обу чението по от расловата
за д ъ л ж и т ел на п рофесиона л на под г о т овк а –

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

единна за всички професии от професионално
направление „Трудов живот“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– притежава базисни икономически знания
за макроикономическите явления, процеси и
измерители за икономиката и финансите на
предприятието;
– познава същността, функциите и субектите
на социалната политика, европейския социален
модел и приоритетите на националната социална политика;
– разбира същността и формите на корпоративната социална отговорност;
– притежава базисни познания по управление
на предприятието, организационно-управленската структура, процеса на вземане на решения,
основните управленски функции, информационното осигуряване на управленския процес,
приложението на информационни и комуникационни технологии;
– познава състоянието и основните закономерности на пазара на т руда – т ърсенето
и предлагането на работна сила, заетостта и
безработицата;
– притежава знания за формите и системите на
организирането, заплащането, ефективността на
труда и вътрешнофирмените трудови стандарти;
– познава проблематиката, свързана с осигуряването на здравословни, безопасни и екологични условия на труд;
– познава основите на трудовото и социалното законодателство, юридическите форми на
стопанска дейност, договорните отношения и др.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Сътрудник по управление на
индустриални отношения“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава основите на индустриалните отношения, в т.ч.: основни понятия, институции
и органи, основни форми и механизми на индустриалните отношения, нормативна рамка,
еволюция, форми и принципи на Европейския
социален диалог и приложението му в България;
– познава трудовите и осигурителните отношения, в т.ч.: основи на трудовото и осигурителното право, същност и законодателна уредба
на т рудовите и осиг у рителните отношени я;
разрешаване на индивидуални трудови спорове;
– познава колективното трудово договаряне,
в т.ч.: същност, предмет, възникване, развитие,
правна уредба и равнища на колективното трудово договаряне (КТД); структура и съдържание
на КТД; технология на преговорния процес;
– познава колективните трудови спорове, в
т.ч.: същност, характеристика, фактори и предпоставки, пораж дащи колективните трудови
спорове; способи и механизми за уреждане на
колективните трудови спорове.
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4. Резултати от ученето
Професионални
компетенции

Резултати от учението
Обучаваният трябва да:
Общи за професия код 347010
„Сътрудник по управление на индустриални отношения“

1. Участва в дейността на органите за социално партньорство
при спазване на правилата за
безопасни условия на труд и
трудовоправните норми

1.1. Спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Спазва инструкциите за правилна и безопасна работа с офистехника
1.3. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие
със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и използва
по предназначение средствата за противопожарна защита
1.5. Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсяване

2. Спазва изискванията за пра- 2.1. Обяснява предназначението на офистехниката и инструкциите за
вилна експлоатация на офис- правилна експлоатация
техниката, с която работи
2.2. Работи с офистехниката в съответствие с основните правила за
безопасна работа
2.3. Прилага изискванията за съхранение на офистехниката, с която
работи
3. Познава правата и професио- 3.1. Дефинира основните понятия в областта на индустриалните отналните си задължения и умее ношения
да работи в екип
3.2. Описва стопанското устройство и управлението на индустриалните отношения в страната – на национално, регионално, местно и
организационно равнище (предприятие)
3.3. Познава мястото и ролята на различните институции и органи на
индустриалните отношения
3.4. Изброява общите принципи на трудовото законодателство, правата и задълженията на участниците в трудовия процес, договорните
отношения между работник и работодател
3.5. Спазва принципите за делова комуникация
3.6. Прилага принципите на деловото общуване и бизнес етиката
3.7. Разграничава и степенува по важност задачите си и управлява
своето работно време
3.8. Поема отговорност за работата на екипа
4. Използва информационни и
комуникационни технологии
при изпълнение на професионалните си задължения

4.1. Работи с офистехника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна
машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия и др.
4.2. Попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи, отчети и
др. с помощта на компютър
4.3. Въвежда, съхранява и намира информация в компютър или в
интернет
4.4. Създава документи, обединяващи текст, графики и таблици
4.5. Подготвя, изпраща, получава и съхранява писма, получени по
електронната поща
4.6. Води разговори и кореспонденция чрез различни комуникационни
средства
4.7. Създава и поддържа база данни, свързани с дейността на съответния орган за социално партньорство

Специфични за специалност код 3470101 „Индустриални отношения“
5. Подготвя информация, необ- 5.1. Организира анкетни проучвания по предстоящи за обсъждане
ходима за участието на соци- въпроси на трудовите и осигурителните отношения и свързани с тях
алните партньори
проблеми на жизненото равнище
5.2. Организира провеждането на фокус групи за проучване на идеи
и предложения по актуални проблеми на трудовите и осигурителните
отношения
5.3. Събира и обработва данни от писмени информационни източници
(материали), свързани с проучването на определен проблем на трудовите и осигурителните отношения
5.4. Събира и обработва данни от интернет по определен проблем
5.5. Събира и обработва данни от фирми, местни органи, ведомства и
други институции по въпроси, свързани с трудовите и осигурителните
отношения
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Професионални
компетенции
6. Съдейства за популяризиране
на дейността на органите за
социално сътрудничество и на
резултатите от тяхната дейност

7. Подпомага функционирането
на съветите за тристранно сътрудничество

8. Подпомага провеждането на
общото (на пълномощниците)
събрание в предприятието, информирането и консултирането
на работниците и служителите
9. Подпомага подготовката и
провеждането на колективното
трудово договаряне

10. Съдейства за разрешаването
на колективни трудови спорове
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Резултати от учението
Обучаваният трябва да:
6.1. Подготвя съобщения и/или организира подготовката на публикации
за печатни и електронни медии
6.2. Подготвя или организира подготовката за публикуване в интернет
страниците на социалните партньори на информационни материали
за дейността им и за резултатите от социалния диалог
6.3. Съдейства за организиране и провеждане на пресконференции на
социалните партньори
7.1. Изпраща дневния ред и материалите на участниците в заседанията
за тристранно сътрудничество и осигурява необходимите материалнотехнически условия за провеждането им
7.2. Протоколира, завежда, води на отчет и събира информация за
изпълнението на решенията на съветите за тристранно сътрудничество
7.3. Осигурява информационни материали за участието на социалните
партньори в работата на органите за социално сътрудничество
8.1. Подпомага при необходимост избора на представители на работниците и служителите в събранието на пълномощниците
8.2. Съдейства за редовното свикване и организирането на работата на
общото (на пълномощниците) събрание на работниците и служителите
8.3. Съдейства за осъществяване на информирането и консултирането
на работниците и служителите
9.1. Подпомага предварителната подготовка на работодателя или на
синдикатите за ефективно участие в колективните трудови преговори
9.2. Изпълнява дейности, свързани с организационно-техническото
осигуряване на колективните трудови преговори
9.3. Сътрудничи при актуализирането и отчитането на изпълнението
на колективните трудови договори (КТД)
9.4. Сътрудничи при организирането и провеждането на процедурата
по присъединяването на работници и служители към сключени КТД
10.1. Съдейства за провеждане на непосредствени преговори между
страните в колективния трудов спор
10.2. Съдейства за прилагане на процедурата за посредничество и/или
на доброволен арбитраж
10.3. Сътрудничи в подготовката за отнасяне на колективни трудови
спорове за трудовия арбитраж
10.4. Подпомага законосъобразното организиране и провеждане на
различни форми на натиск за уреждане на колективни трудови спорове
10.5. Съдейства за спазване на законовите изисквания при организиране
и провеждане на стачни действия
10.6. Разпознава и сигнализира за проявите на локаут от страна на
работодателите по време на законна стачка

5. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие
със спецификата на учебното съдържание, с целите
и резултатите от ученето и трудовите дейности,
които ще извършва сътрудникът по управление
на индустриални отношения.
5.1. Обучение по теория
Обучението се осъществява в учебни кабинети,
обзаведени с учебни маси и столове, пригодени
за правоъгълно разположение и за разделяне в
малки групи, дъска за писане/флипчарт, демонстрационни макети, онагледяващи табла, образци,
работна документация, помощна литература и други
средства за провеждане на обучението.
5.2. Обучение по дигитална компетентност
Обучението се осъществява в компютърен кабинет с осигурено работно място за всеки обучаван,
оборудвано с персонални компютри, специализиран
софтуер и достъп до интернет.
5.3. Обучение по практика
Обучението се извършва в реални условия на
съответни предприятия и организации, в които се

осъществяват индустриални отношения. На лицата,
които се обучават по практика на професията, се
осигурява достъп до офистехниката и специализираната информационна база и архива, свързани
със социалното партньорство.
При възможност обучаваните наблюдават или
участват в реално провеждане на социален диалог, подготовка и сключване на КТД, подготовка
и провеждане на стачни действия, уреждане на
колективни трудови спорове и др.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория:
Право да преподават теория по професията имат
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ със специалности по
професионални направления „Администрация и
управление“, „Право“, „Философия“, „Психология“
„Информатика и компютърни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с ПМС № 125
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм.
и доп., ДВ, бр. 94 от 2005 г.).
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6.2. По практика:
Право да провеждат практика по професията
имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ със специалности
по професионални направления „Администрация и
управление“, „Право“, „Философия“, „Психология“,
„Информатика и компютърни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания и умения.
6089

НАРЕДБА № 84
от 22 юли 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Икономист-информатик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
482010 „Икономист-информатик“ от област на
образование „Информатика“ и професионално
направление 482 „Приложна информатика“
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 482010 „Икономист-информатик“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалността
4820101 „Икономическа информатика“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 482010 „Икономист-информатик“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Икономист-информатик“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
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1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението,
резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
влизане в сила на учебните планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 6
от 2005 г. за придобиване на квалификация
по професия „Икономист-информатик“ (ДВ,
бр. 28 от 2005 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Икономист-информатик“
Професионално направление:
482

Приложна информатика

Наименование на професията:
482010

Икономист-информатик

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

4820101 Икономическа информатика
Ниво на квалификация според Eвропейската квалификационна рамка (ЕКР) 4

Трета
Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка
(НКР) 4

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили
16 години
За придобиване на трета степен на професионална класификация по професията „Икономист-информатик“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
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22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. и Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно образование при срок на обучение 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
При обучение по професията „Икономист-информатик“ на лица, придобили професионална квалификация или преминали професионално обучение
от професионални направления 481 „Компютърни
науки“ или 482 „Приложна информатика“, общите
за професиите професионални компетенции се
зачитат и се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация
по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Икономист-информатикът извършва операции с
данни, свързани със стопанската дейност на фирми
и предприятия от всички сфери на икономиката.
Типичните дейности на специалистите от тази
професия са: въвеждане/извеждане на данни за
финансовата и счетоводната част от дейността на
организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване
и изчисления с финансови и счетоводни данни.
В зависимост от икономическия сектор и
мащабите на организацията, в която работи, икономист-информатикът използва специализирани
продукти за управление на бизнеса, счетоводни
програми, програми за електронни таблици, бази
от данни и документи в електронен вид или на
хартиен носител.
Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните
форми на специализирани софтуерни продукти за
контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици
или заявки към бази от данни за извършване
на изчисления и директна обработка на данни.
Операциите с данни, както и изготвянето на
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справки, отчети и презентации може да изискват
предварителна подготовка на данните, която се
състои в трансформиране на данни от различни
източници– текстови файлове, генерирани от
счетоводни програми и системи за управление
на бизнеса, документи и таблици на хартиен/
електронен носител, в подходящи за съответната
цел формат и структура.
Работата с данни, свързани с дейността и финансите на организацията, изисква отговорност,
внимание, концентрация, организираност, прецизност. Уменията за работа в екип и осъществяването на ефективна комуникация с колегите,
както и владеенето на чужд език са също важни
за успешната професионална реализация на икономист-информатиците.
Икономист-информатикът трябва да: познава
стопанското устройство на страната, основите на
действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса, знае
принципите и правилата за работа и извършване
на операции с финансови счетоводни данни, следи
промените и тенденциите в сферата на финансовото
управление на бизнеса.
Работното място е оборудвано с компютърна
конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на
бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства
за печат и сканиране. В различните етапи от работата с данни или в зависимост от операциите,
които се извършват, като помощни средства могат
да се използват текстови редактори, програми
за електронни таблици и изготвяне на отчети и
презентации, бази от данни.
Икономист-информатикът обикновено работи на
трудов договор в предприятия и фирми от всички
сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри и агенции.
2.2. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2011, утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от
6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Съгласно НКПД 2011 придобилите трета
степен на професионална квалификация „Икономист-информатик“ могат да заемат длъжности от
единична група 4132 и 3341-3006 „Специалист с
контролни функции, въвеждане на данни“, както
и други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
Специалистите по тази професия могат да
работят във фирми и организации от различни
сфери и с различен предмет на дейност.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
– умее да формулира проблеми, задава въпроси,
прави отчет за извършената работа, установява и
поддържа делови отношения;
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– познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи за
факторите, които ги пораждат;
– познава трудовото законодателство, своите
права и задължения;
– умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на
членовете на екипа при изпълнението им и търси
помощ от тях; носи отговорност;
– съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си и целенасочено планира
участието си в различни форми за продължаващо
професионално усъвършенстване;
– демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
– умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
и продукти за създаване на документи;
– владее чужд език на ниво, позволяващо му
да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
– спазва професионалната етика.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
код 482 „Приложна информатика“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;
– познава и прилага нормативните документи
за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и
информация;
– организира ефективно работното си време
и задачи;
– познава и прилага правилата за работа с
устройствата от дадена компютърна система;
– работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
– инсталира и настройва необходимия приложен софтуер;
– работи с програми за защита от вируси и
компресиране на данни;
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– познава принципите и правилата за организация на данни в база от данни;
– умее да създава текстови документи, да
вгражда различни документи един в друг;
– умее да въвежда и форматира данни в електронни таблици;
– работи с формули и вградени функции в
програми за електронни таблици;
– умее да представя данни в таблица във вид
на графики и диаграми.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професия код 482010 „Икономист-информатик“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава основните формати и методи за
съхранение на данни в електронен вид;
– умее да трансформира данни от един формат
в друг, отстранява несъвместимости във формата
и структурата на данните;
– работи със специализирани програми за
сканиране на документи и преобразуване в текст;
– описва основните компоненти на база от
данни и методите за свързване към тях;
– ориентира се в структурата на определена
база от данни, намира връзката между таблици
и данни;
– създава заявки за извличане, добавяне, промяна и изтриване на информация в база от данни;
– използва инструментите в програмите за
електронни таблици за извличане на информация
от база от данни;
– изготвя справки, отчети и презентации от
информация в база от данни и електронни таблици
в различни формати;
– извършва операции с данни през екранните
форми на специализирани програми за фирмено и
бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;
– генерира справки и отчети със средствата
на специализираните програми за фирмено и
бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;
– умее да архивира и възстановява информация
в база от данни;
– обработва данни от електронна поща;
– работи с електронен подпис.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професия код 482010 „Икономист-информатик“

1. Спазва изискванията 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
за здравословни и без- 1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
опасни условия на труд 1.3. Познава различните видове компютърна техника, вредни въздействия на
различните устройства и правилата за безопасна работа
1.4. Оказва първа помощ при възникване на инцидент
1.5. Реагира адекватно при инциденти на работното място
1.6. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда
2. Спазва изискванията 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата дисна трудовото законода- циплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските
телство
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане,
своите права и задължения
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори,
заявления за отпуски, за постъпване и напускане на работа
2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

3. Използва устройства- 3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната дейност
та и програмите от даде- 3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти в интернет
на компютърна система 3.3. Използва различните периферни устройства в дадена компютърна система – принтер, скенер и др., при изпълнение на съответните задачи
3.4. Умее да инсталира приложен софтуер
3.5. Използва програми за защита от вируси и за компресиране на данни
Специфични за специалност 4820101 „Икономическа информатика“
4. Използва ефективно
възможностите на програмите за електронни
таблици

4.1. Преобразува хартиени документи в електронен вид с програми за сканиране и разпознаване на текст
4.2. Въвежда данни в електронна таблица и форматира съдържанието според
вида на данните
4.3. Използва вградените средства за проверка на коректността на въведените
данни
4.4. Умее да филтрира, търси и сортира данни в електронна таблица
4.5. Прилага специални видове форматиране и стилове за оформяне на таблици
4.6. Използва вградени функции и формули за извършване на изчисления
4.7. Умее да импортира/експортира данни от/в различни формати
4.8. Обработва данни от електронна поща
4.9. Работи с електронен подпис

5. Изпол зва ба з а о т 5.1. Описва основните компоненти на базата от данни и тяхното предназначение
данни за обработка на 5.2. Описва организацията на базата от данни, връзките между таблиците и
информация
данните
5.3. Знае характеристиките на основните типове данни и операциите, които
може да се извършват с тях
5.4. Извършва инсталация на специализиран клиентски софтуер (драйвер) за
връзка със сървър за бази от данни
5.5. Създава заявки за извличане на информация от база от данни
5.6. Използва вградени в сървъра за бази от данни функции за извършване
на изчисления
5.7. Използва възможностите на програмите за електронни таблици за извличане на информация от база от данни по различни критерии
5.8. Създава заявки за промяна на данни в таблици от база от данни
5.9. Умее да импортира/експортира данни в таблици от данни от/в различни
формати
5.10. Умее да архивира и възстановява информация от база от данни
6. Използва специализи ра н и п р ог ра м и з а
фирмено счетоводство
и управление на бизнеса

6.1. Познава характеристиките и спецификите на различните софтуерни продукти при фирмено и бюджетно счетоводство
6.2. Умее да въвежда данни за движението на парични и материални потоци,
свързани с дейността на организацията, през екранните форми на програмите
6.3. Спазва технологичната последователност и принципите при работа с данни
в специализираните програми
6.4. Следи за коректността на входните и въведените данни
6.5. Знае видовете и предназначението на входящата и изходящата документация за дейността на организацията
6.6. Спазва сроковете за обработка на входящата и изходящата документация
6.7. Умее да архивира и възстановява данните на програмите със средствата
на съответните програми

7. Съ здава стат ист ическ и и финансови
справки, отчети и презентации, свързани с
дейността на организацията

7.1. Използва стандартни формули и функции, изчислими полета и групиране
на данни при създаване на справки и отчети
7.2. Представя данни от електронна таблица във вид на графики и диаграми
7.3. Вгражда данни и диаграми от електронна таблица в текстови документи,
презентации и други видове документи
7.4. Използва стандартните инструменти и средства в база от данни и програмни продукти за генериране на справки
7.5. Умее да форматира справки, отчети и презентации по определен образец
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с
работно място за преподавателя и самостоятелни работни места за всеки обучаван, учебна
дъска и шкафове, принтер, скенер, CDROM/
DV D уст ройст во. Вси чк и рабо т ни места
трябва да са оборудвани с компютърни бюра
и столове. Компютърните конфигурации (за
всяко работно място) трябва да са свързани
в локална мрежа, да имат връзка с интернет.
Необходими я т специа лизи ран софт уер
включва:
– текстов редактор;
– офис пакет с включени програми за
работа с текст, електронни таблици, бази от
данни и презентации;
– специализиран софтуер за сканиране и
оптично разпознаване на текст;
– сървър за бази от данни;
– специализирани програми за фирмено
и бюджетно счетоводство.
5.2. Практическото обучение по специалността не изисква специално оборудван
кабинет и може да се провежда в учебния
кабинет по теория на специалността.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Икономист-информатик“– трета степен на професионална квалификация,
имат лица с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ от професионални направления „Информатика и
компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна
и компютърна техника“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС
№ 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.,
посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) и др. със
специалност, съответстваща на предмета, по
който преподават.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
6129

НАРЕДБА № 85
от 22 юли 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ от област на образование „Техника“
и професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ съгласно Списъка на
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професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 522050 „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 5220501 „Експлоатация
на парни и водогрейни съоръжения“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 522050 „Оператор на парни и
водогрейни съоръжения“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуждоезикова подготовка
по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
влизане в сила на учебните планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“
Професионално направление:
522

Електротехника и енергетика

Наименование на професията:
522050

Оператор на парни и водогрейни
съоръжения

Специалност:
5220501

Степен на професионална квалификация:

Експ лоа- Втора
та ц и я на
парни и
водогрейни съоръжения

Ниво на квалификация
по Eвропейската квалификационна рамка
(ЕКР) – 3

Ниво на квалификация
по Националната квалификационна рамка
(НКР) – 3

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор
на парни и водогрейни съоръжения“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед
№ РД- 09-34 о т 22.01.20 04 г., За повед № РД09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., заповеди
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г., № РД-09-1805 от
9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г.
и Заповед № РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г.,
входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б), завършено основно
образование (рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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За обучение по професията „Оператор на
парни и водогрейни съоръжения“ с придобиване
на втора степен на професионална квалификация
не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
На кандидат за обучение, който няма документ
за придобита професионална квалификация, но
притежава професионален опит по професията
„Оператор на парни и водогрейни съоръжения“,
след проверка компетенциите се признават и се
организира професионално обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение
на компетенциите и резултатите от ученето,
описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответната професия.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Операторът на парни и водогрейни съоръжения може да работи в държавни, общински,
частни акционерни и еднолични дружества и
предприятия, в които има монтирани и се експлоатират котелни инсталации с мощност до
116,3 kW за производство на гореща вода и/или
пара, предназначени за технологични, производствени или битови нужди, и самостоятелни
горивни уредби.
Работата на оператора на парни и водогрейни
съоръжения включва дейности с комплексен
характер, извършвани при изменящи се условия,
и изисква познаване на организацията на труда,
действието на обслужваните съоръжения, предназначението на крайния продукт и технологията
на производствения процес.
Операторът експлоатира котелните инсталации и съоръженията към тях, участва в профилактиката (поддържане и ремонт) на съоръжения и
инсталации, като ползва необходимите машини,
инструменти и подемно-транспортна техника.
Работи с техническа документация и приложен
софтуер. Спазва правилата за пожарна и аварийна
безопасност и опазва околната среда.
Операторът на парни и водогрейни съоръжения работи в среда, характеризираща се с високи
температури, шум и вибрации, опасни газове и
работни вещества, включително при условия на
потенциална опасност от аварийни ситуации.
Работното време е с нормална продължителност съгласно действащото трудово законодателство. При необходимост се работи в почивните
и празничните дни и на смени – при аварийни
ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Операторът на парни и водог рейни съоръжения съблюдава неотлъчно и на място за
нормалната работа на котелната инсталация на
8- или 12-часови смени.
Той носи отговорност за качеството на своята
работа, за опазването на предметите и средствата
на труда, осигурява безопасност за себе си и за
другите, опазва околната среда.
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Работи в екип, за което се изисква дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност,
самоконтрол, коректност и лоялност. Трябва да
притежава умения за пренагласа, способност
за откриване и разпознаване на неспецифични
шумове и вибрации при работа на съоръженията,
концентрация на вниманието и наблюдателност.
Операторът на парни и водогрейни съоръжения работи със суровини и материали (конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи
вещества и горива); техническа документация
(специализирана справочна литература, конструктивна документация, компютър, приложен
софтуер, професионална библиотека); основни и
специализирани инструменти, машини, измервателна апаратура и съоръжения; лични предпазни
средства и работно облекло.
За упражняване на професията той трябва
да е запознат с изискванията на Наредбата за
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане,
приета с ПМС № 164 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2008 г., в сила от 19 август 2008 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило втора степен на квалификация по професията „Оператор на парни и
водогрейни съоръжения“, може да се обучава за
придобиване на квалификация по друга професия
от професионално направление „Електротехника
и енергетика“, като обучението му по общата
задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и
по отрасловата задължителна професионална
подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД) 2011
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от
29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г. и № РД01-1002 от 19.12.2012 г.
Съгласно НКПД придобилите втора степен
на квалификация по професията „Оператор на
парни и водогрейни съоръжения“ могат да заемат
длъжности от единична група 8182: 8182-2004
Огняр, 8182-2005 Оператор, парни и водогрейни
съоръжения и 8182-2006 Оператор, парна машина, както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– знае и п ри лага основни те п рави ла за
безопасна работа на работното място, опазва
околната среда;
– попълва бланки, изготвя справки, отчети,
съставя протоколи, CV, молба и др.;
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– осъществява ефективна комуникация в
работен екип;
– познава пазарните отношения, правата
и задълженията си като участник в трудовия
процес съгласно Кодекса на труда;
– разбира договорните отношения между
работодател и работник и прилага усвоените
икономически и трудово-правни знания при
упражняване на професията;
– познава организацията на предприятието
(фирмата) и правомощията на длъжностните
лица;
– познава необходимите нормативни документи, закони, наредби и постановления, както
и съответствието им с европейското законодателство;
– намира и съхранява информация в компютър и ползва интернет и електронна поща,
включително на чужд език;
– оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях извършва трудовите
дейности;
– попълва работна документация – формуляри, дневници, протоколи и др., за извършените
дейности;
– поема о т г оворнос т за изп ъ л нен ие на
трудовите задачи, съответстващи на неговите
компетенции; съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
– разбира своята роля в дейността на фирмата
и се старае да повишава квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
код 522 „Електротехника и енергетика“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
– знае и прилага изискванията и разпоредбите
на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в електротехниката и енергетиката
и опазването на околната среда;
– разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби,
правилници, инструкции, каталози, схеми, чертежи и др.;
– знае свойствата на основните суровини и
материали, използвани в електротехниката и
енергетиката, технологичното им предназначение, транспортиране и съхранение;
– работи безопасно с основни шлосерски и
общомонтажни инструменти, уреди, машини,
приспособления и заваръчна техника;
– познава основните подемно-транспортни
съоръжения и изискванията за работа с тях;
– умее да извършва такелажни операции;
– знае основните понятия, закони и закономерности в електротехниката и енергетиката,
използва технически средства за измерване на
електрически величини;
– познава широко използваните енергоспестяващи технологии.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията 522050 „Оператор на парни и
водогрейни съоръжения“ задължителна професионална подготовка
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава физическата същност на основни
топлотехнически и електрически величини и
използва технически средства за измерването им;
– знае основни понятия, закони и процеси
в хидро- и газодинамиката, термодинамиката
и топлопренасянето и тяхното приложение в
енергийните съоръжения;
– познава предназначението и конструкциите
на машинни елементи, детайли, възли и апарати;
– извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли
и възли;
– познава и използва стандартните графични и буквени означения на уреди, елементи и
съоръжения в чертежи и схеми;
– познава устройството, принципа на действие
и различните конструкции на хидравличните
машини;
– познава предназначението, устройството
и принципа на действие на котелните инста-
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лации и съоръженията към тях и начините за
инсталиране;
– различава начините за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници
и използването є;
– работи безопасно със суровини и материали,
специализирани инструменти и измервателни
уреди, използвани в професията;
– знае технологията на газокислородното,
електродъговото заваряване и спояване на метални и неметални тръби;
– познава изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на котелни
инсталации и съоръженията към тях;
– познава изискванията за подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на
съоръжения и котелни инсталации;
– следи експлоатационните параметри на
котелни инсталации и съоръженията към тях и
реагира адекватно.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професия код 522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“
1. Изпълнява шлосерски 1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
операции
санитарно-хигиенните изисквания за работното място и действията за
оказване на долекарска помощ при инциденти
1.2. Познава предназначението на основните видове инструменти, уреди,
машини, приспособления и технологията за извършване на различни шлосерски и заваръчни операции
1.3. Подбира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления
за изпълнение на съответните операции
1.4. Участва в извършването на шлосерски операции
1.5. Ползва лични предпазни средства и индивидуална екипировка
1.6. Спазва хигиена на работното място
1.7. Поддържа инструментите в изправност
1.8. Опазва себе си, другите и поверената му техника по време на работа
2. Извършва такелажни 2.1. Познава предназначението на основните подемно-транспортни машини,
операции с подемно-транс- съоръжения и приспособления
портна техника
2.2. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд
2.3. Избира такелажни средства според вида на елементите за окачване
2.4. Окачва товарите съгласно технологията за работа с подемно-транспортна техника
3. Извършва монтажнодемонтажни и ремонтни
операции с машинни елементи, детайли и възли

3.1. Знае предназначението и приложението на съоръжения, машинни
елементи, детайли, възли и инсталации
3.2. Познава технологията на монтаж и демонтаж с тях и последиците от
неспазването є
3.3. Описва свойствата, приложението, маркирането и начините за съхранение на основни суровини, конструкционни и експлоатационни материали,
горива и работни вещества
3.4. Обяснява съдържанието на техническата, конструктивната и технологичната документация за съоръжения, машинни елементи, детайли, възли
и инсталации
3.5. Сглобява/разглобява възли и детайли в технологичен ред
3.6. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
3.7. Спазва хигиена на работното място, като отстранява излезли от употреба детайли, възли, материали и др.
3.8. Поддържа инструментите в изправност
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Следи за състоянието
и правилната работа на
хидравлични машини и
топлообменни апарати

4.1. Познава устройството, действието и конструкциите на хидравлични
машини (помпи, компресори и вентилатори) и топлообменни апарати
4.2. Разпознава видовете хидравлични машини и топлообменни апарати
4.3. Отчита технически данни и изисквания (от паспорта) към готовото
съоръжение или топлообменен апарат
4.5. Извършва операциите по обслужване на хидравлични машини и
топлообменни апарати, като спазва технологичната последователност в
съответствие с техническата документация на машината или апарата
4.6. Отчита състоянието и прави запис в документацията, изисквана от
нормативните документи

5. Отчита основни топло- 5.1. Познава основните топлотехнически и електрически величини
технически и електрически 5.2. Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на
величини
основните топлотехнически и електрически величини
5.3. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при
работа с измервателни уреди
5.4. Отчита показанията на уредите
5.5. Записва данните от измерванията в стандартен протокол или денонощна ведомост
6. Осъществява комуника- 6.1. Дефинира обектите и субектите на пазара на труда и икономическите
ция на различни равнища процеси, явления и отношения
6.2. Познава нормативните документи, закони, наредби и постановления,
свързани с професията
6.3. Познава съответствието между българското и европейското законодателство в професията
6.4. Попълва електронен вариант на документ (текст, графика и таблица)
6.5. Обменя информация чрез интернет и електронна поща
6.6. Обяснява структурата на стопанската организация и трудовоправните
взаимоотношения (заплащане на труда, социални права, осигуровки, данъци и др.) съгласно Кодекса на труда
6.7. Спазва йерархичната подчиненост във фирмата
6.8. Показва умения за работа в екип
7. Различава начините
7.1. Знае приложението на енергоспестяващите технологии, икономическия и
за използване на енерго екологичния ефект от използването на възобновяемите енергийни източници
спестяващи технологии
7.2. Знае принципа на действие, устройството и работните процеси в инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници
7.3. Разчита схеми на инсталации, използващи различни енергоизточници
Специфични за специалност код 5220501
„Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“
8. Монтира/демонтира елементи и възли от котелни
съоръжения и инсталации
и самостоятелни горивни
уредби

8.1. Описва предназначението, принципа на действие, устройството, работните процеси и основните конструкции на видовете котли
8.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж на елементи и възли от котелни съоръжения и инсталации, както и
последиците от неспазването им
8.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения
8.4. Участва в подготовката на работната площадка и при избора на необходимото основно и специализирано оборудване и материали
8.5. Участва при извършване на такелажни операции в екип
8.6. Извършва операциите при монтаж (демонтаж), като спазва технологичната последователност и изискванията за надеждна и безопасна работа

9. Участва в профилактика 9.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика
на котелните съоръжения 9.2. Прави пълен оглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи за уси инсталации
тановяване на дефекти или отклонения от нормалния режим на работа
9.3. Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи с предвидените в
инструкциите материали и средства
9.4. Информира за констатирани дефекти, като спазва технологичната
последователност при различните видове операции
9.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
9.6. Знае рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите за
опазването є
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10. Работи с газообразни
горива

11. Обслужва уреди за контрол и регулиране параметрите на газа
12. Обслужва газови котли,
инсталации, уреди и системи за димоотвеждане и
вентилация

13. Обс л у ж ва ко тл и на
течно гориво, инсталации
и уреди

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
9.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
9.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант
10.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на газообразни горива, използвани в газовата техника, и въздействието им върху
околната среда
10.2. Обяснява рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
10.3. Спазва действащите нормативни документи и правилата за опазване
на околната среда
10.4. Коригира характеристиките на горивния процес съобразно екологичните норми
11.1. Знае предназначението на регулаторите и разходомерите за газ
11.2. Обслужва уредите за контрол на параметрите
11.3. Отчита параметрите на газа
12.1. Знае предназначението, принципа на действие и конструкциите на
газови котли, инсталации и системи за димоотвеждане и вентилация
12.2. Знае изискванията, техниката и технологията на подготовката и на
пускането в действие на газови котли, инсталации и системи за димоотвеждане и вентилация
12.3. Запълва (обезвъздушава) газовата инсталация
12.4. Проверява елементите на системата за димоотвеждане и вентилация
12.5. Проверява за наличие на вода в газовия котел и/или в котелната
инсталация
12.6. Пуска в действие газовия котел
12.7. Неотлъчно следи за правилната и безопасна работа на газовата инсталация, газовия котел и на системата за димоотвеждане и вентилация;
поддържа аудиовръзка с ведомствената и/или районната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“, с производствените места за потребление на парата и/или на горещата вода и с фирмата – доставчик на газ
12.8. Следи за правилното автоматично регулиране и подаването на вода
и гориво
12.9. Контролира работата на спомагателните съоръжения
12.10. Следи за качеството на горивния процес по външни признаци
12.11. Следи за правилната работа на системите за водоподготовка, като
не допуска работа с необработена вода
12.12. Следи за плътността на горивната инсталация посредством намазване
на достъпните разглобями и неразглобяеми съединения с пенообразуващо
вещество
12.13. Възстановява газоподаването при спиране на електрозахранването
на обекта
12.14. Попълва редовно изискваните от нормативните документи дневници
и протоколи
12.15. Извършва обезопасяване на съоръженията и възлите към тях при
необходимост от ремонтно-възстановителни работи
13.1. Знае предназначението, принципа на действие и конструкциите на
котли на течно гориво, абонатни станции и топлотехнически съоръжения
13.2. Знае изискванията, техниката и технологията на подготовката и на
пускането в действие на котли на течно гориво, абонатни станции и топлотехнически съоръжения
13.3. Подготвя за работа линията за течно гориво
13.4. Проверява елементите на системата за димоотвеждане и вентилация
13.5. Проверява за наличие на вода в котела и/или в котелната инсталация
13.6. Пуска в действие котела
13.7. Следи за правилната и безопасна работа на котелната инсталация и на
системата за димоотвеждане и вентилация и спомагателните съоръжения.
13.8. Поддържа връзка със служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“, с производствените места за потребление на пара и/или на
гореща вода
13.9. Следи за правилното автоматично регулиране и подаване на вода и
гориво
13.10. Контролира работата на спомагателните съоръжения
13.11. Следи за качеството на горивния процес по външни признаци
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14. Обслужва котли на твърдо гориво, инсталации и
уреди

15. Познава видовете съоръжения и инсталации за
производство на енергия от
възобновяеми енергийни
източници

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
13.12. Следи за правилната работа на системите за водоподготовка, като
не допуска работа с необработена вода
13.13. Възстановява горивоподаването при спиране на електрозахранването
на обекта
13.14. Проверява действието на предпазната и регулиращата арматура,
експлоатационните параметри на съоръжението и инсталацията за установяване на пригодност за експлоатация
13.15. Участва в подготовката и изпитването на топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи
13.16. Открива отклоненията от нормалния режим на работа при тестване
и възникнали повреди и дефекти
13.17. Възстановява нормалната работа след отстраняване на дефекти и
повреди
13.18. Попълва редовно изискваните от нормативните документи дневници
и протоколи
13.19. Извършва обезопасяване на съоръженията и възлите към тях при
необходимост от ремонтно-възстановителни работи
14.1. Знае предназначението, принципа на действие и конструкциите на
котли на твърдо гориво, абонатни станции и топлотехнически съоръжения
14.2. Знае изискванията, техниката и технологията на подготовката и на
пускането в действие на котли на твърдо гориво, абонатни станции и топлотехнически съоръжения
14.3. Подготвя пещта за първоначално разпалване
14.4. Проверява елементите на системата за димоотвеждане и вентилация
14.5. Проверява за наличие на вода в котела и/или в котелната инсталация
14.6. Пуска в действие котела
14.7. Непрекъснато следи за правилната и безопасна работа на котелната
инсталация и на системата за димоотвеждане и вентилация и спомагателните съоръжения
14.8. Поддържа връзка със служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“, с производствените места за потребление на пара и/или на
гореща вода
14.9. Следи непрекъснато нивото на водата, налягането на парата и/или
температурата на горещата вода и показанията на уредите
14.10. Следи за правилното автоматично регулиране и подаването на вода
и гориво (пелети)
14.11. Контролира работата на спомагателните съоръжения
14.12. Следи за качеството на горивния процес по външни признаци
14.13. Следи за правилната работа на системите за водоподготовка, като
не допуска работа с необработена вода
14.14. Възстановява горивоподаването след спиране на електрозахранването
на обекта
14.15. Проверява действието на предпазната и регулиращата арматура,
експлоатационните параметри на съоръжението и инсталацията за установяване на пригодност за експлоатация
14.16. Участва в подготовката и изпитването на котелната инсталация,
топлотехническите съоръжения, отоплителните инсталации
14.17. Открива отклоненията от нормалния режим на работа при тестване
и възникнали повреди и дефекти
14.18. Знае реда за нормално и аварийно спиране на котлите
14.19. Извършва консервиране на котлите при краткотрайни или продължителни прекъсвания на работа
14.20. Възстановява нормалната работа след отстраняване на дефекти и
повреди
14.21. Попълва редовно изискваните от нормативните документи дневници
и протоколи
14.22. Извършва обезопасяване на съоръженията и възлите към тях при
необходимост от ремонтно-възстановителни работи
15.1. Знае същността на видовете възобновяеми енергийни източници
(слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия
от вълните, приливите и отливите, отпадни топлини, енергия от биомаса
и индустриални и битови отпадъци) и комбинираното им използване с
традиционни източници на топлина
15.2. Знае принципа на действие, работните процеси, елементи и съоръжения
от инсталациите за производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници
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5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници или на реално работно място.
Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база, която
отговаря на необходимите условия.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
обучаващия (работна маса и стол), работно място
за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна
дъска, мебели (шкафове за различни цели), екран
и стойки за окачване на табла, флипчард и учебнотехнически средства (видеотехника, компютър,
мултимедия и интернет); комплекти техническа
документация (правилници, инструкции, проекти,
работни карти, нарядни бланки и др.), съвременна
справочна и каталожна литература.
Към учебния кабинет е желателно да има и
хранилище за съхраняване на учебно-техническите средства и техниката.
За постигане целите на обучението образователните институции, които провеждат обучение
по професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“, имат задължително обзаведени
учебни кабинети по учебните предмети от общата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
За онагледяване на обучението са необходими: табла, схеми, слайдове; действащи макети,
модели и реални образци; учебни видеофилми; програмни продукти; електронни уроци,
каталози, инструкции, справочници, фирмени
материали и др.
5.2. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания и специална
практика
За обучение по професията „Оператор на
парни и водогрейни съоръжения“ е необходима
учебна работилница по общомонтажни операции
и технически измервания и специална практика.
Учебната работилница се обзавежда с машини и
съоръжения, технически средства за измерване
и контрол на налягане, температура и разход;
демонстрационни макети и модели; спирателна,
регулираща и предпазна арматура; действащи
образци (съоръжения, детайли и елементи от:
отоплителни инсталации, топлопреносни мрежи,
абонатни станции, котли, помпи, компресори
и вентилатори, горивни устройства за течни и
газови горива, отоплителни тела, топлообменни
апарати); онагледяващи табла, учебни видеофилми, съобразени с формирането на практически
знания и умения у обучаваните.
Учебната работилница осигурява работни
места за всичк и обу чавани и едно работно
място за учителя, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на монтьорска
дейност и с методическите изисквания. За ра-
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ботно място се счита площта, върху която се
намират машини, съоръжения и др., необходими
за конкретната работа.
Осигурява се работно място за всеки обучаван – с менгеме; ножовка; шмиргел; ръчна
електрическа пробивна машина, комплект със
свредла; ъглошлайф; набор инструменти за:
очерт аване и измерване; изпиляване, пробиване,
изсичане, рязане със и без снемане на стружка,
нитачка, комплек т монта ж ни инст ру менти;
инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, шабър за почистване на краищата на тръбите, метални чукове с
различно тегло, поялник, мини газова бутилка.
За практическото обучение по професията
„Оператор на парни и водогрейни съоръжения“
и във връзка с многообразието на дейностите,
които обучаваният трябва да усвои, е необходимо
то да се извършва на действащи образци. Ако
обучаващата организация не е в състояние да ги
осигури, преди началото на обучението трябва да
се представят договори с фирми, които са съгласни
обучението да се провежда на тяхна територия.
В учебната работилница по общомонтажни
операции и технически измервания и специална
практика се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация, система за сигнализация
при обгазяване, за да се изпълнят специфичните изисквания за противопожарна и аварийна
безопасност.
Учебната работилница се осигурява с материали и консумативи, необходими за изпълнение
на учебно-производствените задачи, с комплекти
техническа документация (правилници, инструкции, проекти, работни карти, нарядни бланки и
др.), справочна и каталожна литература.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория по професията
„Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ – втора степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
по съответната специалност от професионално
направление „Електротехника, електроника и
автоматика“ от К ласификатора на областите
на висше о бра зова н ие и п р о ф е сиона л н и т е
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94
от 2005 г.).
Право да преподават практика по професията имат лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“
и „бакалавър“ по съответната специалност от
професионално направление „Електротехника,
електроника и автоматика“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
6202
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките
на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 55 от
2004 г.; попр., бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г.; попр., бр. 59
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2007 г., бр. 84
от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.; доп., бр. 3 от 2013 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките
на Европейския съюз, които трябва да съответстват на разпоредбите за безопасност в
железопътния транспорт и които се отнасят
до проектирането, изграждането, въвеждането
в експлоатация, модернизирането, обновяването, експлоатацията и поддържането на
подсистемите на железопътната система;
2. разделянето на железопътната система на
подсистеми и разпоредбите, които се отнасят
до тях, както и връзките между тях;
3. редът за получаване на разрешение на
лице за оценяване на съответствието и/или
годността за употреба на съставните елементи
на оперативната съвместимост и за проверка
на подсистемите;
4. условията и редът за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на
структурни подсистеми и превозни средства;
5. други изисквания, свързани с постигане
на оперативната съвместимост.
(2) Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за:
1. ме т ропол и т ена, г ра дск и я т ра м ваен
транспорт и други теснолинейни железопътни
системи;
2. мрежи, които са функционално отделени от останалата железопътна система и са
предвидени единствено за извършването на
местни, градски и извънградски пътнически
услуги, както и железопътни предприятия,
които оперират единствено по тези мрежи;
3. железопътна инфраструктура и превозни
средства, предназначени за местно, туристическо ползване или ползване с историческо
значение;
4. железопътна инфраструктура, която е
част от вътрешния железопътен транспорт
по чл. 2, т. 3 от Закона за железопътния
транспорт, и превозни средства, използвани
по такава инфраструктура от собственика за
вътрешни операции по превоз на товари по
тази инфраструктура.“
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§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 5, ал. 2 след думата „ТСОС“ се
добавя „или в тях има „отворени въпроси“.
§ 4. Член 7 се отменя.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. безопасност;“.
2. Създава се т. 6:
„6. достъпност.“
§ 6. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Подсистема „Инфраструктура“
осигурява достъп за лицата с увреждания и
лицата с ограничена подвижност както на
всички останали лица.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява чрез
под ход ящ и мерк и, вк лючи телно на етап
проектиране, изграждане, обновяване, модернизация, поддръжка и експлоатация на
съответните части от подсистемата, ползвани
за обществен достъп, като се предотвратяват
или премахват всички пречки за достъпа.“
§ 7. Създава се чл. 18а:
„Чл.18а. (1) Подсистема „Подвижен състав“
по отношение на пътническите превозни средства за обществен достъп осигурява достъп за
лицата с увреждания и лицата с ограничена
подвижност както на всички останали лица.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява чрез
под ход ящ и мерк и, вк лючи телно на етап
проектиране, изграждане, обновяване, модернизация, поддръжка и експлоатация на
съответните части от подсистемата, ползвани
за обществен достъп, като се предотвратяват
или премахват всички пречки за достъпа.“
§ 8. В чл. 20 след думите „при експлоатацията є“ се поставя запетая и се добавя
„като се отчитат различните изисквания за
трансграничните и вътрешните железопътни
превозни услуги“.
§ 9. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Подсистеми „Експлоатация и
управление на движението“ и „Телематични
приложения за пътнически услуги“ разполагат
с функционални възможности, необходими за
осигуряване на достъп на лицата с увреждания
и на лицата с ограничена подвижност както
на всички останали пътници.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява чрез
подходящи мерки, като се предотвратяват
или премахват всички пречки за достъпа.“
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1 думите „за да се изпълнят съществените изисквания за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките
на Европейския съюз“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думите „комитета, подпомагащ комисията“ се заменят с „Европейската комисия“.
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4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Обхватът на ТСОС поетапно се разширява в съответствие с приет от Европейската
комисия график за разработване на нови ТСОС
и/или преразглеждането на съществуващи
ТСОС до включването на цялата железопътна
система, включително релсовия достъп до
терминали и пристанища, с изключение на
случаите на отклонения от ТСОС по чл. 26.“
5. В ал. 10 думата „четвърта“ се заменя с
„пета“.
6. В ал. 11 думите „не прилага“ се заменят
с „не се прилагат“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „специалните условия“ се
заменят със „специфичните случаи“;
б) в т. 6 думите „заетия персонал в съответната подсистема“ се заменят с „персонала“;
в) в т. 8 думите „съобразно особеностите
при експлоатацията на подсистемата“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В ТСОС се включват етапите, през
които е необходимо да се премине, за да се
постигне постепенно хармонизиране на съществуващата железопътна система с ТСОС.“
4. В ал. 6 думата „детайли“ се заменя с
„елементи“, а думите „на чл. 2, ал. 1 и 2“ се
заменят с „на чл. 30а, ал. 1 и 2“.
§ 12. В чл. 24 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор на „Железопътна администрация“ предлага на Европейската железопътна агенция включването
на специалните разпоредби по ал. 2 в съответната ТСОС.“
§ 13. Член 25 се отменя.
§ 14. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Когато в ТСОС няма посочени специфични случаи, тази ТСОС може да не се
прилага:“.
2. В т. 1 думата „подновяването“ се заменя
с „обновяването“.
3. В т. 2 думата „подновяване“ се заменя
с „обновяване“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. при предложено обновяване, разширяване или модернизация на съществуваща
подсистема, когато прилагането на тези ТСОС
може да навреди на стопанския ефект от тях
и/или на съвместимостта на националната
железопътна система;“.
5. В т. 4 думата „подновяване“ се заменя
с „обновяване“.
6. В т. 6 думите „трети страни“ се заменят с „държави извън ЕС“ и думите „това
на основната железопътна мрежа в рамките
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на Европейския съюз“ се заменят със „стандартното междурелсие в Република България
съгласно чл. 4, ал. 5 ЗЖТ“.
§ 15. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Съставни елементи на оперативна съвместимост могат да бъдат пуснати
в употреба само ако:
1. отговарят на съществените изисквания
към тях и позволяват постигането на оперативна съвместимост при влагането им в
железопътната система;
2. се прилагат по предназначение и са
правилно инсталирани и поддържани.
(2) Съответствието на съставните елементи
с изискванията, посочени в ал. 1, се удостоверява с ЕО декларация за съответствие и/
или годност за употреба.
(3) Декларацията по ал. 2 се подготвя след
изпълнение на съответната процедура/и за
оценяване, посочена/и в съответната ТСОС,
и при наличието на ЕО сертификат за съответствие на съставния елемент.“
§ 16. В чл. 31, ал. 3 думите „чл. 2“ се заменят с „чл. 30а“.
§ 17. В чл. 38, ал. 1 думите „чл. 2“ се заменят с „чл. 30а“.
§ 18. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Структурните подсистеми“ се добавя „с изключение на превозни
средства по раздел ІV „Разрешение за въвеждане в експлоатация на превозно средство“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 19. В чл. 44а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „инфраструктура“ се заменя с думата „система“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „инфраструктура“ се заменя с думата „система“;
б) в т. 3 след думите „пробна експлоатация“
се добавя „от заявителя“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „инфраструктура“ се заменя с думата „система“, а думите
„включени в“ със „съответствие с“;
б) в т. 2 думите „с изключение на тези по
т. 4 – 7“ се заменят с „като тези по ал. 4 – 8
са заменени със съответните сертификати и
други документи за оценка по национални
правила“;
в) в т. 3 след думите „пробна експлоатация“
се добавя „от заявителя“.
4. В ал. 4, изречение второ думите „Процедурата по въвеждане в“ се заменят с „Пробната“, а думите „Закона за железопътния
транспорт и“ се заличават.
5. В ал. 5 след думите „за която“ се добавят
„е извършена пробна експлоатация по ал. 2,
т. 3 или по ал. 3, т. 3, но“.
§ 20. В чл. 44б, ал. 7 се правят следните
изменения:
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1. В т. 1 думите „характеристики на проекта“ се заменят със „спецификации на подсистемата“.
2. В т. 2 думите „характеристики на проекта“ се заменят със „спецификации на подсистемата“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 21. В чл. 44в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст в началото на изречението се добавя „За подсистеми, които са в
съответствие с ТСОС“;
б) в т. 4 думите „– представя се само при
заявление за получаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация по чл. 44а, ал. 2“
се заличават;
в) в т. 5 думите „– представя се само при
заявление за получаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация по чл. 44а, ал. 2“
се заличават;
г) в т. 7 думите „– представя се само при
заявление за получаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация по чл. 44а, ал. 2“
се заличават;
д) точка 8 се изменя така:
„8. ЕО декларация за проверка за съответствие със съществените изисквания за
оперативна съвместимост на структурната
подсистема или част от нея по чл. 38, ал. 2;“
е) точка 9 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За подсистеми, които не съответстват
на ТСОС към заявлението по ал. 1, лицето
прилага документ за извършена проверка на
съответствието с националните правила за
безопасност или техническите правила по
чл. 60в, както и досие за безопасност.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст след думите „ал. 2,
т. 3“ се добавя „и по ал. 3“;
б) в т. 7 след абревиатурата „ТСОС“ се
добавя „и/или с националните правила за
безопасност или техническите правила;“.
§ 22. В чл. 44г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След разглеждане на документите по
чл. 44в, ал. 2 или 3 изпълнителният директор
на ИА „ЖА“ разрешава пробна експлоатация
при реални експлоатационни условия. Преди разрешаване на пробната експлоатация
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ може
да поиска допълнителни проучвания и/или
изпитания, като дава указания за техния
обхват и съдържание с цел установяване на
нивото на безопасност на подсистемата и
оперативната им съвместимост.“
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Пробната експлоатация се извършва
при специални ограничителни условия, така
че да не се намали нивото на безопасност
на превозите.“
3. В ал. 8 думите „най-малко“ се заменят
с „най-късно“ и думата „преди“ се заменя с
думата „след“.
§ 23. В чл. 44д, ал. 1 след думите „оценка
на“ се добавя „представените документи и“.
§ 24. В чл. 44ж думите „изпълнителният
директор на“ се заличават и след думите
„съответните ТСОС“ се добавя „и/или с
националните правила за безопасност или
техническите правила;“.
§ 25. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „подновяване“ се заменя
с „обновяване“ и думите „променените документи от техническото досие и“ се заменят с
„досие, което съдържа“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ разглежда досието по ал. 1,
вземайки предвид стратегията за прилагане на
съответната ТСОС, и извършва оценка дали
размерът на работите налага необходимостта
от издаване на ново разрешение за въвеждане
в експлоатация. Изпълнителният директор на
ИА „ЖА“ издава ново разрешение за въвеждане
в експлоатация при преценка, че размерът на
работите изисква такова.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ново разрешение за въвеждане в експлоатация се издава, когато предвидените
работи могат да повлияят отрицателно върху
общото ниво на безопасност, като изпълнителният директор на ИА „ЖА“ преценява до
каква степен е необходимо да се прилагат
ТСОС за проекта.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпълнителни ят директор на И А
„ЖА“ извършва преценката по ал. 2 в срок до
4 месеца от представяне на пълното досие.“
§ 26. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „При внасяне“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Всяка внесена“ се заместват с „Всяка изградена“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато бъде установено, че определена подсистема, за която има издадена ЕО
декларация или декларация за съответствие
по националните правила и приложено техническо досие, не отговаря на съществените
изисквания към нея или на националните
правила, изпълнителният директор на ИА
„ЖА“ може да поиска от лицето, което ще
въвежда в експлоатация подсистемата, да
извърши допълнителни проверки.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният
директор на ИА „ЖА“ издава разрешение за
въвеждане в експлоатация на подсистемата
след представяне на документи за оценка на
съответствието, издадени в резултат на извършените допълнителни проверки, доказващи
съответствието на подсистемата със съществените изисквания или с националните правила.“
§ 28. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) ЕО процедурата обхваща и проверка
на връзките на подсистемата с другите подсистеми от железопътната система относно
съответствието с изискванията на ТСОС и
другите относими европейски нормативни
актове.“
2. В ал. 4 думите „лицето за оценяване“
се заменят с думите „избраното от него лице
за оценяване“.
3. В ал. 5 в края на изречението се добавя
„на етап проектиране (включително изпитвания на типа) и на етап производство“.
4. В ал. 7 след думите „лицето за оценяване“ се добавя запетая и думите „избрано
от заявителя“.
§ 29. В чл. 51, ал. 2 след думите „български език“ се създава изречение второ: „ЕО
декларацията може да се изготви и на всеки
друг официален език на Европейския съюз,
избран от заявителя, заедно с превод на български език.“
§ 30. В чл. 52, ал. 1, т. 7 думите „доклада
от оценката за“ се заменят с „оценка на риска
съгласно“.
§ 31. В чл. 54, в края на изречението след
думите „български език“ се създава изречение
второ: „Документите може да се изготвят и
на всеки друг официален език на Европейския
съюз, избран от заявителя, заедно с превод
на български език.“
§ 32. В чл. 54а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Първоначално разрешение за въвеждане в експлоатация, издадено в друга държава – членка на ЕС, е валидно за Република
България при спазване на разпоредбите на
чл. 54г и 54е.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след
думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се
добавя „т. 1 и 2“.
§ 33. В чл. 54б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9 думите „чл. 42, ал. 1“ се заменят
с „чл. 42 или по чл. 52, ал. 1“.
2. В ал. 12 думите „държава-членка и трета
държава“ се заменят с „Република България и
държава извън Европейския съюз“ и думите
„на Общността“ се заменят със „съгласно
чл. 4, ал. 5 ЗЖТ“.
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3. Създава се ал. 13:
„(13) Разпоредбите на чл. 54в – 54е не се
прилагат за разрешения за въвеждане в експлоатация, които са издадени преди 19 юли
2008 г., включително разрешения, издадени
съгласно международни споразумения, поспециално RIC и RIV, които остават в сила
съобразно условията, при които са издадени.“
§ 34. В чл. 54в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „глава пета“ се поставя запетая и се добавя „раздели І, ІІ и ІІІ“.
2. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. националните правила, приложими към
отворените въпроси в ТСОС;“
б) в т. 4 думите „специалните условия“ се
заменят със „специфичните случаи“.
§ 35. В чл. 54г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „които се представят в
оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“, и подпис от заявителя“.
2. В ал. 5:
а) в основния текст думата „се“ се заменя
с „ИА „ЖА“;
б) в т. 2 думите „специалните условия“ се
заменят със „специфичните случаи.“.
3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
определя обхвата и съдържанието на изискваната допълнителна информация, анализи
на риска или изпитвания след обсъждане със
заявителя.
(7) Управителят на инфраструктурата, след
като се консултира със заявителя, осигурява
провеждането на изпитванията в рамките
на три месеца след подаване на искането за
извършването им.“
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ при необходимост предприема мерки за
гарантиране провеждането на изпитванията.“
5. Сегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея се
правят следните изменения:
а) в т. 2 думите „но не по-рано от изтичането на срока по т. 1“ се заличават;
б) в т. 3 думите „но не по-рано от изтичането на срока по т. 1“ се заличават.
§ 36. В чл. 54е се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
определя обхвата и съдържанието на изискваната допълнителна информация, анализи
на риска или изпитвания след обсъждане със
заявителя.
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(9) Управителят на инфраструктурата след
консултации със заявителя гарантира, че изпитванията ще бъдат проведени в рамките
на три месеца след подаване на искането за
извършването им.“
2. Създава се нова ал. 10:
„(10) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ при необходимост предприема
мерки за гарантиране на провеждането на
изпитванията.“
3. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 37. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице за оценяване на съответствието
(нотифициран орган) е лице, на което е издадено разрешение по чл. 115б, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт за извършване на
дейностите по оценяване и ЕО проверка на
съответствието със съществените изисквания
за оперативна съвместимост на съставните
елементи и подсистемите, при спазване на
изискванията на закона и на тази наредба.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лице за оценяване на съответствието
(определен орган) е лице, на което е издадено разрешение по чл. 115б, ал. 2 от Закона
за железопътния транспорт за извършване
на дейностите по оценяване съответствието
на подсистема или на част от подсистема с
изискванията на националните правила за
безопасност или с техническите правила,
при спазване на изискванията на закона и
на тази наредба.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и след
думите „ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, трябва:
1. да отговаря на изискванията на чл. 115б,
ал. 3 и 4 ЗЖТ;
2. да не участва в проектирането, производството, пускането в продажба или поддържането на съставните елементи или на
подсистемите, нито в тяхната експлоатация,
включително ръководителят му и персоналът,
отговарящ за проверките, за което прилага
декларация;
3. да е независимо, включително и финансово, от Националния орган по безопасност,
от разследващия и лицензиращия орган, както
и от лицата, които ще бъдат проверявани,
което удостоверява с декларация;
4. да разполага с персонал, притежаващ
подходящо техническо и професионално образование, добро познаване на изискванията и
опит за извършваните проверки, компетентен
да изготвя сертификати, отчети и доклади,
които съставляват официалния отчет за из-
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вършените проверки, както и да разполага с
достатъчно технически средства за извършване
на процедурите за оценяване на съответствието
и проверките с професионална отговорност
и техническа компетентност;
5. да има най-малко един одитор с опит
в областта на железопътната промишленост,
който да отговаря на изискванията на БДС
EN ISO 19011 и да извършва контрол и оценка на производствения контрол, когато това
се изисква от процедурата за оценяване на
съответствието или за проверка;
6. да декларира, че възнаграждението на
персонала, извършващ проверките, не зависи от броя и резултатите на извършените
проверки;
7. да декларира, че персоналът спазва изискването за професионална тайна по отношение на всичко, което му стане известно в
процеса на изпълнение на задълженията му;
8. да декларира, че разполага с текстовете
на стандартите, изискуеми от съответните
тех ническ и спецификации за оперативна
съвместимост, за които кандидатства и са
посочени в заявлението;
9. да има система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN 45011
и/или БДС EN ISO/IEC 17021, и/или БДС EN
ISО/IЕС 17020, и/или БДС EN ISО/IЕС 17025
в зависимост от процедурите за оценяване на
съответствието или за проверка;
10. да има разработени писмени процедури
за оценяване на съответствието на съставните
елементи и подсистемите, както и частите от
тях, за които кандидатства;
11. в случаите по чл. 56, ал. 2 – да има
процедура за начина на наблюдение на дейността на подизпълнителите и да поддържа
регистър на всички свои подизпълнители и
на договорените с тях дейности.“
5. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 38. В чл. 56, ал. 3 думите „чл. 115б, ал. 2,
т. 1 – 5 и т. 8 и 9, ал. 3“ се заменят с „чл. 115б,
ал. 3, т. 1 – 5 и т. 8 и 9, ал. 4“.
§ 39. Чл. 56б се изменя така:
„Чл. 56б. Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ взема участие в работата на координационната група на нотифицираните органи
към Европейската комисия като наблюдател.“
§ 40. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. документ, съдържащ ЕИК;“
б) точка 6 се изменя така:
„6. документ за акредитация по чл. 115б,
ал. 4 ЗЖТ;“
в) в т. 8 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „в случаите, когато лицето
кандидатства за получаване на разрешение
по чл. 55, ал. 1“;

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

г) в т. 11 думите „чл. 115б, ал. 2“ се заменят
с „чл. 115б, ал. 3“;
д) в т. 16 думите „Министерството на
транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 41. В чл. 59, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 2“ се заменят с „чл. 30а“.
2. В т. 4 думите „чл. 2“ се заменят с „чл. 30а“.
§ 42. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ води и актуализира регистър
на превозните средства, които се експлоатират
по железопътната инфраструктура. Национална компания „Железопътна инфраструктура“
поддържа регистър на железопътната инфраструктура.“
2. В ал. 2 думите „съобразно информацията
по чл. 23, ал. 3“ се заличават.
3. В ал. 10 думите „Европейския виртуален
регистър“ се заменят с „друг регистър на превозните средства, посочен в Решение № 756
на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния
регистър на подвижния състав, предвиден в
член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/
ЕО и 2001/16/ЕО“.
§ 43. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 5 след думата „спецификациите,“ се
добавя „приети от Европейската комисия“, а думата „основните“ се заменя със „съществените“.
3. В т. 6 думата „инсталации“ се заменя
със „съоръжения“, а след думата „инфраструктура“ се поставя точка и текстът до края се
заличава.
4. В т. 8 думата „Подновяване“ се заменя
с „Обновяване“, а след думата „подмяна“ се
добавя „или възстановяване“.
5. В т. 11 думата „подновяване“ се заменя
с „обновяване“.
6. Създава се т. 31:
„31. „Нотифицирани органи“ са органи,
които отговарят за оценката на съответствието или годността за употреба на съставните
елементи на оперативната съвместимост или
за преценка по процедурата за проверка „ЕО“
на подсистемите.“
Заключителна разпоредба
§ 44. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2013/9/ЕС на Комисията от 11
март 2013 г. за изменение на приложение ІІI
към Директива 2008/57/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно оперативната
съвместимост на железопътната система в
рамките на Общността (OB, L 68, 12.03.2013 г.).
Министър:
Данаил Папазов
6235
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НАРЕДБА № 1
от 1 август 2013 г.

за условията и реда за съхраняване на запаси
по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за съхраняването на запаси за
извънредни ситуации и целеви запаси по
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
(ЗЗНН) в петролни бази, предоставени за
управление на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, наричана
по-нататък „агенцията“, складове в страната,
регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН, и на
територията на други държави – членки на
Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Не са предмет на наредбата запасите
от нефт и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 и
2 ЗЗНН на енергийните предприятия, поддържани по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от
Закона за енергетиката.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЛЕГИРАНЕ СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И
НА ЦЕЛЕВИ ЗАПАСИ
Раздел І
Делегиране съхраняването на запаси от централни структури за управление на запасите
на други държави – членки на ЕС, в петролни
бази на агенцията
Чл. 3. (1) Агенцията два пъти годишно – в
срок до 30 юни и до 31 декември, публикува информация по чл. 7, ал. 1, т. 13 ЗЗНН.
Информацията се публикува на интернет
страницата на агенцията на български и на
английски език и съдържа данни и условия
относно:
1. свободните стационарни резервоари по
брой и максимална вместимост;
2. видовете нефтопродукти, за които резервоарите по т. 1 са предназначени;
3. максима лните количества запаси в
тонове, за които е възможно да бъде поето
задължение за съхраняване, по видове нефтопродукти;
4. условия за транспортиране на запасите
до петролната база на агенцията и технологични възможности за прием;
5. срока, за който може да бъде поето задължението по съхраняване, в т. ч. начална
и крайна дата по видове нефтопродукти;
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6. цена за предлаганата услуга в левове на
тон за месец по видове нефтопродукти;
7. проект на договор за съхраняване на
запасите.
(2) Във всеки свободен резервоар могат да се
приемат за съхранение запаси само в случай,
че те запълват максималната му вместимост.
(3) Агенцията публикува съобщение на
интернет страницата си и в случай, че не
разполага със свободни резервоари към датите по ал. 1.
(4) За свободни резервоари се приемат
тези, които отговарят на всички технически
изисквания за ползване, не съдържат нефтопродукти и не са предназначени за:
1. попълване на запаси по ЗЗНН;
2. резерви и запаси по Закона за държавните
резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ);
3. резервни съдови вместимости.
Чл. 4. (1) А генци ята може да приема
предложение за делегиране на съхраняване
на запаси само на Централна структура за
управление на запаси (ЦСУЗ) на друга държава – членка на ЕС.
(2) Агенцията не може да поема делегиране
за създаване на запаси, за които се предлага
да бъдат съхранявани в петролни бази, управ
лявани от нея.
(3) Петролните бази на агенцията не са
данъчни складове по смисъла на чл. 4, т. 3
от Закона за акцизите и данъчните складове
и в нейни резервоари могат да се съхраняват
само запаси с платен акциз.
Чл. 5. (1) Цената за съхраняване на запаси
на ЦСУЗ в резервоари на агенцията съответства на себестойността на предлаганата
услуга съобразно петролните бази и видовете резервоари, като включва разходи за
поддържане и обслужване на резервоарите и
инфраструктурата, за сливоналивни операции,
за електроенергия, вода и други консумативи, за охрана, както и други необходимо
присъщи разходи.
(2) Разходите за застраховка на запасите
и за транспорт до и от петролните бази са
за сметка на ЦСУЗ и не влизат в цената за
съхраняване.
Чл. 6. (1) Централната структура за управ
ление на запаси на друга държава – членка
на ЕС, която иска да съхран ява част от
определените є запаси в петролни бази на
агенцията, отправя писмено искане до председателя на агенцията. Искането се подава от
представляващия ЦСУЗ или от компетентния
орган на съответната държава – членка на
ЕС, на хартиен носител или чрез електронен
документ, подписан с електронен подпис, не
по-късно от 30 календарни дни преди началото на периода, за който се иска съхраняване
на запасите.
(2) Искането по ал. 1 трябва да съдържа
най-малко следните данни:

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

1. наименование, правноорганизационна
форма, седалище и адрес на управление и
адрес за кореспонденция, електронен адрес,
телефон, факс и лице за контакти на ЦСУЗ;
2. вид на запасите по категории нефто
продукти, за които се иска съхраняване, в
т. ч. техните класове, когато искането е за
автомобилни бензини или горива за дизелови
двигатели;
3. статут на запасите – за извънредни ситуации или целеви запаси;
4. количество на запасите в тонове, за
които се иска съхраняване;
5. декларация, че предлаганите за съхраняване запаси не нарушават нормативно
определени лимити за съхраняване извън
територията на съответната държава – членка
на ЕС, съгласно нейното законодателство;
6. периода, за който се иска съхраняване,
включващ началната и крайната дата;
7. изявление за приемане на цената за
съхраняване на запасите и начин на плащане;
8. изявление за приемане проекта на договор
за съхранение или предложения за конкретни
редакции на отделни клаузи;
9. писмено съгласие на хартиен носител
или на електронен документ, подписан с електронен подпис, от страна на компетентния
орган на съответната държава – членка на
ЕС, ако такова се изисква съгласно нейното
законодателство.
(3) При постъпили две или повече искания
за съхраняване на еднакви по вид запаси те
се разглеждат по реда на тяхното постъпване.
Чл. 7. (1) Председателят на агенцията
назначава със заповед постоянно действаща
комисия в състав не по-малко от 5 членове,
в която задължително се включват счетоводител, юрист и експерти в областта на запасите от нефт и нефтопродукти по маркетинг
и управление на собствеността.
(2) Комиси ята разглеж да пост ъпилите
искания по чл. 6, ал. 1 в 14-дневен срок от
постъпването им, анализира тяхното съответствие с условията по чл. 3, ал. 1 и чл. 6,
ал. 2 и прави предложение до председателя
на агенцията за избор на една, или повече
ЦСУЗ, чиито запаси да бъдат съхранявани
в петролни бази на агенцията, или за отказ
за издаване на съгласие. Комисията изготвя
и представя на председателя на агенцията
протокол, в който се вписват данните от разгледаните искания, резултатите от анализите
и направените предложения.
(3) Председателят на агенцията може да
върне на комисията протокола с писмени
у казани я за допълни телен ана лиз и/и ли
мотиви.
Чл. 8. Председателят на агенцията издава
решение за съгласие или мотивиран отказ за
съгласие за съхраняване на запаси на ЦСУЗ
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на държава – членка на ЕС. Решението се
изпраща на ЦСУЗ с уведомително писмо на
хартиен носител и по електронен път.
Чл. 9. (1) След издаване на решението за
съгласие по чл. 8 се сключва писмен договор за съхранение между агенцията и ЦСУЗ,
който урежда условията за съхраняване на
нейните запаси.
(2) Договорът съдържа най-малко следното:
1. пълни идентификационни данни на ЦСУЗ
и на агенцията;
2. вид и статут на запасите, чието съхраняване е делегирано;
3. количество на запасите в тонове;
4. подробно описание на мястото/местата,
където ще се съхраняват запасите – населено
място и адрес на петролната база и номера
на резервоарите по технологична схема;
5. период, през който ще се съхраняват запасите, включващ началната и крайната дата;
6. цена за съхраняване на запасите и начин
на плащане;
7. условия и ред за транспортиране на запасите до и от мястото на съхранение;
8. условия и ред за обмен на информация
относно количеството, движението и състоянието на запасите и за извършване на проверки;
9. действи я и ред за у ведом яване при
форсмажорни обстоятелства, включително за
преместване на запасите при необходимост в
други резервоари;
10. услови я и ред за прек ратяване на
договора и за плащане на неустойки при
неизпълнение;
11. приложимо право в случай на съдебни
спорове.
(3) Договорът се съставя в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български
език и на езика на другата държава – членка
на ЕС. Договорът може да бъде съставен и
в трети екземпляр на английски език. Всеки
от екземплярите има силата на оригинал и
се подписва от председателя на агенцията и
от лице, представляващо ЦСУЗ.
(4) В резервоар, в който се съхраняват запаси на определена ЦСУЗ, не могат да бъдат
приемани за съхраняване други запаси.
Чл. 10. За всяко реално прието количество
запаси на ЦСУЗ в резервоари на агенцията се
издава приемателен акт по образец съгласно
приложение № 1 в два екземпляра, всеки от
които на български и на английски език.
Чл. 11. (1) В случай че ЦСУЗ, чиито запаси
се съхраняват в петролни бази на агенцията,
иска да изтегли цялото количество запаси
или част от тях преди изтичане на срока
за съхраняване по договора, тя представя
предварително заявление до председателя на
агенцията, което съдържа:
1. основание за изтегляне на запасите – затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти
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в държавата – членка на ЕС, към която е
ЦСУЗ, или препоръка на Европейската комисия, издадена във връзка със затрудняване
на доставките или значимо прекъсване на
снабдяването с нефт и нефтопродукти в една
или повече други държави – членки на ЕС,
и/или съгласно влязло в сила решение на
Международната агенция по енергетика за
отпускане на запаси;
2. вид, статут и количество на запасите,
които ЦСУЗ ще изтегли;
3. дата на започване на изтеглянето и начин
на транспортиране;
4. необходимост от предприемане на мерки по чл. 46, ал. 2 ЗЗНН за безпрепятствено
транспортиране на запасите.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
копие от документ на хартиен носител или
се изпраща електронен документ, подписан
с електронен подпис, с който се разпорежда
или разрешава ползване на запасите, ако
такъв се предвижда в законодателството на
съответната държава – членка на ЕС.
(3) В случаите по ал. 1 ЦСУЗ не дължи
обезщетение или неустойка за изтеглените
количества запаси.
(4) В случай че ЦСУЗ иска изтегляне на
запасите, без да е налице основание по ал. 1,
т. 1, агенцията писмено и по електронен път
уведомява за искането висшестоящия спрямо
ЦСУЗ компетентен орган на съответната държава – членка на ЕС, ако такъв е предвиден
съгласно нейното законодателство. В уведомлението се посочва, че при неполучаване
в агенцията на отговор в 14-дневен срок се
счита, че компетентният орган е дал съгласие
за изтеглянето.
(5) При изрично или мълчаливо съгласие по
ал. 4 от висшестоящия компетентен орган или
ако такъв не е предвиден в законодателството
на държавата – членка на ЕС, отношенията
между агенцията и ЦСУЗ по изтеглянето
на запасите се урежда съгласно клаузите на
договора за съхранение.
(6) За всяко изтеглено количество запаси на
ЦСУЗ от резервоари на агенцията се издава
предавателно сведение по образец съгласно
приложение № 2 в два екземпляра, всеки от
които на български и на английски език.
Чл. 12. Председателят на агенцията писмено
уведомява Министерския съвет и министъра на икономиката и енергетиката за всеки
сключен договор за съхранение на запаси на
ЦСУЗ на друга държава – членка на ЕС, като
прилага копие от договора.
Раздел ІІ
Делегиране съхран яването на запаси на
агенцията
Чл. 13. (1) Агенцията създава и съхранява
определените є целеви запаси и запаси за
извънредни ситуации в предоставените є за
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управление петролни бази. В случай че агенцията не разполага с достатъчно свободни
съдови вместимости, тя може да делегира
съхраняването на част от определените є
запаси на съхранители със складове, регис
трирани по чл. 38 ЗЗНН, или на ЦСУЗ на
друга държава – членка на ЕС, като изборът
е съобразно критерия „икономически найизгодни условия“.
(2) Критерият „икономически най-изгодни
условия“ включва показатели, подредени по
важност в низходящ ред, както следва:
1. месечна цена за съхраняване на тон за
всеки вид нефтопродукт в евро или в левовата
равностойност на еврото по курса на БНБ;
2. транспортни разходи до и от мястото на
съхранение на запасите;
3. разходи за осъществяване на контрол
по съхраняването на запасите;
4. време, необходимо за транспортиране
на запасите до и от мястото на съхранение;
5. време, необходимо за извършване на
сливоналивните операции в мястото на съхранение.
(3) Показателят по ал. 2, т. 1 включва разходи за поддържане и обслужване на резервоарите и инфраструктурата, за сливоналивни
операции, за охрана, за електроенергия, вода
и други необходимо присъщи разходи.
Чл. 14. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 ежегодно в срок до 15 април изготвя анализ относно:
1. техническото състояние на резервоарите в
петролните бази на агенцията и необходимост
от предстоящи ремонтни дейности;
2. предстоящото въвеждане в експлоатация
на новоизградени или ремонтирани резервоари
на агенцията;
3. количествата запаси по видове нефто
продукти, които могат да бъдат съхранявани
в петролни бази на агенцията;
4. количествата запаси по видове нефто
продукти, които не могат да бъдат съхранявани
в петролни бази на агенцията поради липса
на свободни и годни за експлоатация съдови
вместимости;
5. наличните финансови средства за заплащане на разходите по чл. 13, ал. 2, т. 1 – 3.
(2) В случай че в резултат на анализа
по ал. 1, т. 1 – 3 се установи, че съдовите
вместимости на агенцията са достатъчни
за съхраняване на определените є запаси,
комисията изготвя доклад, който отразява
констатациите от анализа.
(3) В случай че в резултат на анализа по
ал. 1 се установи, че съдовите вместимости
на агенцията не са достатъчни, комисията в
срок до 15 май извършва предварително проучване на условията за съхраняване на запаси
от ЦСУЗ на други държави – членки на ЕС,
съгласно информацията, публикувана по реда
на чл. 7, параграф 4, буква „б“ от Директива
на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г.
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за налагане на задължение на държавите
членки да поддържат минимални запаси от
суров нефт и/или нефтопродукти. Данните
от проучването се използват за последващо
определяне на максимална цена за съхранение
и други условия при подготовка на конкурсни
процедури по чл. 7, ал. 1, т. 22 ЗЗНН. При
необходимост се събират допълнителни данни
относно показателите по чл. 13, ал. 2.
(4) Проучването по ал. 3 приключва с док
лад на комисията, който съдържа:
1. констатациите от анализа по ал. 1;
2. констатациите от проучването по ал. 2;
3. размер на необходимите средства за съхраняване на всеки вид нефтопродукт, който
се формира като сбор от данните съобразно
показателите по чл. 13, ал. 2, т. 1 – 3 и с оглед
наличните финансови средства по ал. 1, т. 5;
4. предложение за откриване на една или
повече конкурсни процедури съобразно видовете запаси и условията за провеждане на
конкурсите.
Чл. 15. (1) Изборът на съхранител, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38
ЗЗНН, който да съхранява запаси на агенцията, се извършва чрез конкурсна процедура.
За различни видове запаси съобразно техния
статут или вида на нефтопродуктите могат да
се провеждат отделни конкурси.
(2) Конкурсът се открива със заповед на
председателя на агенцията. Заповедта съдържа
най-малко следното:
1. вид и количества на запасите;
2. местонахождение на запасите;
3. срок за съхраняване на запасите, който
не може да бъде по-дълъг от 30 април на
календарната година, следваща тази, в която
са определени нивата на запасите;
4. максимална месечна цена за съхраняване
на тон за всеки вид нефтопродукт и начин
на плащане;
5. условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора;
6. място и срок за получаване на заявленията за участие;
7. място, начин и срок за получаване на
документацията за участие в конкурса;
8. място и срок за получаване на офертите;
9. място, дата и час за отваряне на офертите, като датата не може да бъде по-късно
от 7 дни след изтичане на крайния срок за
подаването им;
10. ред за разглеждане и оценка на офертите.
(3) Със заповедта по ал. 2 председателят
на агенцията утвърждава и документацията
за участие в конкурса. Документацията е
безплатна и съдържа:
1. копие от заповедта по ал. 2;
2. образец на оферта и указания за нейното
попълване и подаване;
3. проект на договор за съхранение.
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(4) Заповедта се публикува в един национален ежедневник и на интернет страницата
на агенцията не по-късно от 14 дни преди
датата за отваряне и разглеждане на офертите.
Чл. 16. (1) В конкурса могат до участват
физически и юридически лица, притежаващи
складове, които:
1. са регистрирани по чл. 38 ЗЗНН за съхраняване на видовете нефтопродукти, предмет
на конкурсната процедура;
2. разполагат с необходимия свободен капацитет за съхраняване на запасите, предмет
на конкурсната процедура;
3. имат осигурена охрана по реда на чл. 5,
ал. 1, т. 2 или 5 от Закона за частната охранителна дейност.
(2) В конкурса не може да участва кандидат, който е:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по ликвидация;
3. в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон, а в случай че кандидатът
е чуждестранно лице – се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда,
или кандидатът е преустановил дейността си;
4. има задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към
община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. има неизпълнени задължения по създаване и съхраняване на определени му нива от
запаси по ЗЗНН, установени с влязло в сила
наказателно постановление, и не е погасил
задълженията си по наложената имуществена
санкция или глоба;
6. има висящо съдебно производство с
агенцията във връзка с неизпълнение на
задължения по ЗЗНН или по Закона за държавните резерви и военновременните запаси
(ЗДРВВЗ).
(3) В конкурса не може да участва кандидат, чийто представляващ е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
1. престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
2. престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
3. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260
от Наказателния кодекс;
4. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
5. документно престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс;
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6. участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс.
(4) Отсъствието на обстоятелствата по
ал. 2 и 3 се удостоверява с писмена декларация, подписана от представляващия дружеството, а по ал. 3 – и със свидетелство
за съдимост.
(5) Кандидатите в конкурсната процедура не
могат да ползват услугите на подизпълнители.
Чл. 17. (1) Съхранител, отговарящ на условията на чл. 16, изразява своето желание
за съхраняване на запаси на агенцията чрез
писмено заявление за участие в конкурса.
Заявлението се подава в деловодството на
централното управление на агенцията лично от представляващия съхранителя или от
официално упълномощен негов представител
или по пощата с препоръчано писмо с обрат
на разписка до изтичане на крайния срок за
получаване.
(2) Заявлението за участие в конкурса
трябва да съдържа:
1. наименование и правноорганизационна
форма на кандидата, седалище, адрес на управ
ление, адрес за кореспонденция, електронен
адрес, телефон и факс;
2. посочване на конкурсната процедура
съгласно заповедта по чл. 15, ал. 2;
3. изявление, че притежава достатъчно
свободни съдови вместимости, регистрирани
по чл. 38 ЗЗНН за съхраняване на запасите
по конкурсната процедура.
(3) Екземпляр от документацията се предоставя на подателя на заявлението или се
изпраща по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
Чл. 18. (1) Всеки кандидат може да представи само една оферта.
(2) Офертата съдържа:
1. идентификационни данни на кандидата – име и фамилия, ЕГН/ЛНЧ, номер на
документ за самоличност, постоянен и настоящ
адрес – за физическите лица, наименование,
правноорганизационна форма, седалище, адрес на управление и ЕИК – за едноличните
търговци и юридическите лица;
2. адрес за кореспонденция и лице за контакти, телефон, факс, електронен адрес;
3. данни за резервоарите, в които се предлага съхраняване на запасите – местонахождение, номера на складовете съгласно регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗЗНН,
свободен капацитет;
4. описание на условията и времето за
транспортиране до и от мястото за съхраняване на запасите;
5. описание на условията и времето за
извършване на сливоналивните операции за
запасите по конкурсната процедура;
6. предлагана месечна цена за съхраняване
на запасите на тон за всеки вид нефтопродукт.
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(3) Офертата следва да бъде подписана от
представляващия кандидата или официално
упълномощено от него лице и да бъде под
печатана с печата на кандидата, когато той
е едноличен търговец или юридическо лице.
(4) Към офертата се прилагат:
1. копие от документа за самоличност,
когато участникът е физическо лице;
2. документ за внесена гаранция за участие;
3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3;
4. свидетелство за съдимост на кандидата – физическо лице, или на представляващия
кандидата – юридическо лице;
5. декларация на кандидата, че приема
проекта на договор, а в случай на несъгласие
с отделни клаузи – конкретни предложения
за тяхната редакция;
6. друга информация, посочена в документацията за участие;
7. списък на документите, приложени към
офертата, подписан от участника.
Чл. 19. (1) Офертата се подава от кандидата или от негов официално упълномощен
представител в непрозрачен плик, на който
се поставя надпис „Документи за участие в
конкурсна процедура за избор на съхранител по ЗЗНН съгласно Заповед № …..“ и се
отбелязват името и адресът за кореспонденция на кандидата. Пълномощникът не може
да представлява повече от един кандидат.
Офертата се подава лично в деловодството
на централното управление на агенцията
или по пощата чрез препоръчано писмо с
обратна разписка.
(2) Оферта, която не отговаря на изискванията по ал. 1, както и оферта, представена
след крайния срок за получаване или в плик,
който е незапечатан или с нарушена цялост,
не се допуска за разглеждане и незабавно се
връща на кандидата.
(3) Кандидатите са обвързани с офертите си
за целия период за съхраняване на запасите,
обявен със заповедта по чл. 15, ал. 2.
Чл. 20. (1) Отварянето и разглеждането на
офертите се извършва от комисия, назначена
със заповед на председателя на агенцията.
В състава на комисията задължително се
включват юрист, счетоводител и експерт в
областта на запасите от нефт и нефтопродук
ти. Заповедта се издава в деня, предхождащ
датата за отварянето на офертите.
(2) Отварянето на офертите се извършва в
деня и часа, посочени в заповедта по чл. 15,
ал. 2, в присъствието на явилите се кандидати или техни официално упълномощени
представители.
(3) Комисията отваря пликовете с офертите
по реда на тяхното постъпване и проверява
дали са спазени изискванията за тяхното попълване и дали са приложени необходимите
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документи към тях. Конкурс се провежда и
когато е подадена или допусната за разглеждане само една оферта.
(4) Комисията отстранява от участие в
конкурса кандидат, който:
1. е подал оферта, която е непълна, неточна или не е окомплектована с необходимите
документи;
2. е приложил документи, които не са
подписани;
3. е приложил документи с невярно съдържание;
4. е предложил цена за съхраняване, повисока от максимално определената.
Чл. 21. (1) Комисията проверява заявените от кандидатите данни, като има право да
изисква писмено представяне в определен
от нея срок на допълнителни разяснения и
уточнения за обстоятелствата, посочени в
офертите и приложените към тях документи,
без да се променят оферираните данни относно
времето за транспортиране на запасите и за
сливоналивните операции, както и предложената цена за съхранение.
(2) Кандидатите представят писмено допълнително изисканите от комисията документи
в срок до 3 работни дни.
(3) В случай че при проверка се установят
различия между декларираните обстоятелства
и констатираните, които водят до несъответствие с изискванията на конкурсните условия,
или не бъде спазен срокът по ал. 2, комисията
отстранява съответния кандидат от участие
в процедурата.
(4) Кандидатите в конкурсната процедура
са длъжни в процеса на провеждането є да
уведомяват председателя на агенцията за
всички настъпили промени в обстоятелствата
по чл. 16, ал. 2 и 3 в срок до 3 работни дни
от настъпването им.
Чл. 22. След приключване на действията по
чл. 21 комисията пристъпва към разглеждане
на офертите и класиране на участниците.
Класирането се извършва по критерия „икономически най-изгодни условия“ съобразно
показателите по чл. 13, ал. 2.
Чл. 23. (1) Комисията изготвя протокол за
своята работа, в който се вписват:
1. състав на комисията;
2. всички получени в деловодството на
агенцията оферти;
3. офертите, които са били върнати по реда
на чл. 19, ал. 2, причините за отстраняване
и начинът за уведомяването на отстранените
кандидати;
4. лични данни на явилите се при отваряне
на офертите представители на кандидатите;
5. кандидатите, които са били отстранени при отваряне на офертите или в хода на
проверките по чл. 21, и причините за отстраняването;
6. допуснатите за разглеждане оферти;
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7. резултатите от разглеждането на офертите и от оценяването на показателите по
чл. 13, ал. 2;
8. класирането на участниците;
9. кратък коментар по предложенията за
редакция на клаузи от проекта на договор,
ако такива са били направени, и кои от тях
са били приети.
(2) Протоколът се подписва от всички
членове на комисията.
Чл. 24. В срок до три работни дни от прик
лючване на работата на комисията нейният
председател писмено уведомява председателя
на агенцията за резултатите от проведената
конкурсна процедура, като прилага:
1. протокола на комисията;
2. цялата документация от проведената
конкурсна процедура;
3. проект на заповед за определяне на
участника, класиран на първо място за съхранител на запаси на агенцията;
4. окончателен проект на договор за съхранение на запасите.
Чл. 25. (1) Председателят на агенцията
издава заповед за определяне на съхранител,
в която се включва и разпореждане за предварително изпълнение, и я изпраща на всички
кандидати, подали оферти за участие в конкурса, в тридневен срок от нейното издаване.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) След изтичане на срока за обжалване
председателят на агенцията сключва договор за съхранение с кандидата, определен за
съхранител.
(3) В случай че заповедта по ал. 1 е била
обжалвана, председателят на агенцията може
да сключи договор с кандидата, определен
за съхранител, като срокът за съхраняване
на запасите се определя до приключване
на съдебното производство, но не може да
надвишава първоначално определения в конкурсната процедура.
(4) При отказ на кандидата, определен за
съхранител, да сключи договор председателят
на агенцията сключва договор със следващия
в класирането кандидат, като гаранцията за
участие на отказалия се кандидат се задържа
в полза на агенцията.
Чл. 26. Договорът за съхранение на запаси на агенцията в складове, регистрирани
по чл. 38 ЗЗНН, се изготвя въз основа на
проекта по чл. 15, ал. 3, т. 3 с нанесени корекции, предложени от съхранителя и приети
от агенцията. Договорът съдържа най-малко
следното:
1. пълни идентификационни данни на
агенцията и на съхранителя;
2. вид и статут на запасите;
3. количество на запасите в тонове;
4. подробно описание на мястото/местата,
където ще се съхраняват запасите – населено
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място и адрес по местонахождение на резервоарите, като и техните номера съгласно
регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
ЗЗНН и по технологична схема;
5. период, през който ще се съхраняват
запасите;
6. цена за съхраняване на запасите и начин
на плащане;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. условия и ред за транспортиране на
запасите;
9. условия и ред за обмен на информация
относно количеството, движението и състоянието на запасите и за извършване на проверки;
10. действия и ред за уведомяване при
форсмажорни обстоятелства, включително за
преместване на запасите при необходимост в
други резервоари;
11. условия и ред за изтегляне на запасите от агенцията при заповед за ползване по
чл. 48, ал. 1 ЗЗНН и за възстановяване при
заповед по чл. 49 ЗЗНН, както и клауза за
заплащане на реално съхраняваното количес
тво за съответния период;
12. възможност за анексиране на договора
с удължаване на срока за съхраняването на
запасите или за увеличаване на количествата
им до приключване на конкурсна процедура
за избор на нов съхранител или за намаляване
на количествата, в случай че бъдат осигурени
свободни съдови вместимости в петролни
бази на агенцията;
13. услови я и ред за прекратяване на
договора и за плащане на неустойки при
неизпълнение.
Чл. 27. (1) Председателят на агенцията издава заповед за прекратяване на конкурсната
процедура, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма
допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените конкурсни условия;
3. първият и вторият класиран участник
откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане
на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност
да се осигури финансиране на съхранението
по независещи от председателя на агенцията
причини.
(2) Председател я т на агенц и я та може
да отмени заповедта по чл. 25, ал. 1 преди
сключване на договора, ако междувременно
се констатира, че по отношение на определения съхранител е настъпила промяна в някое
от обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, която
възпрепятства съхраняването на запасите,
предмет на конкурса, или е настъпило някое
от обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3. В този
случай със заповедта за отмяна се прекратява
и конкурсната процедура.
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(3) Председателят на агенцията изпраща
заповедта за прекратяването на конкурсната
процедура на всички участници в тридневен
срок от нейното издаване. Заповедта подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(4) Председателят на агенцията може да
насрочи повторен конкурс, който се провежда
по реда на първоначалния.
Чл. 28. (1) В случай че при проведени един
или два последователни конкурса не са били
сключени договори за съхраняване на част
или на цялото количество запаси, предмет
на процедурите, председателят на агенцията
изготвя проект на решение на Министерския
съвет с мотивиран доклад, в който се предлага делегиране на съхраняване на запаси на
агенцията от ЦСУЗ на друга държава – членка
на ЕС. Проектът на решение и докладът се
съгласуват предварително с министъра на
икономиката и енергетиката и се изпращат
за съгласуване и приемане по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
(2) Проектът на решението съдържа:
1. вид, статут и количество на запасите;
2. процентно съотношение на запасите,
които може да се съхраняват от ЦСУЗ на
друга държава – членка на ЕС, спрямо определените на агенцията нива за съответните
видове нефтопродукти;
3. държавата – членка на ЕС, и създадената
от нея ЦСУЗ, която е предложила икономически най-изгодни условия за съхраняването
на запаси;
4. срок за съхраняване на запасите;
5. упълномощаване на председателя на
агенцията за провеж дане на преговори и
сключване на договор за съхранение.
(3) Докладът по ал. 1 освен данните по
ал. 2, т. 1, 2 и 4 съдържа най-малко следното:
1. резюме на констатациите от анализа по
чл. 14, ал. 1 и на резултатите от проучването
по чл. 14, ал. 3;
2. резюме на резултатите от проведени
конкурсни процедури за съхраняване на запасите на агенцията в складове, регистрирани
по чл. 38 ЗЗНН;
3. мотиви относно избора на ЦСУЗ, с която да се проведат преговори за сключване
на договор за съхранение;
4. информация за проведените предварителни консултации с избраната ЦСУЗ и
за наличие на готовност от нейна страна
за провеждане на официални преговори и
сключване на договор за съхранение.
Чл. 29. (1) Договорът за съхранение на
запаси на агенцията от ЦСУЗ на друга държава – членка на ЕС, се сключва от председателя
на агенцията или от друг централен орган на
изпълнителната власт съобразно решението
на Министерския съвет.
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(2) Договорът съдържа най-малко:
1. пълни идентификационни данни на
агенцията и на ЦСУЗ;
2. вид, статут и количество на запасите
в тонове;
3. подробно описание на мястото, където
ще се съхранява запасът – населено място,
административен район, адрес, идентификационни данни за резервоарите, включително
действителната им вместимост в кубични
метри и друга информация, съгласно законодателството на съответната държава;
4. условия и ред за транспортиране на
запасите;
5. период, през който ще се съхраняват
запасите;
6. цена за съхраняване на запасите и начин
на плащане;
7. условия и ред за обмен на информация
относно количеството, движението и състоянието на запасите и за извършване на проверки;
8. условия и ред за изтегляне на запасите от
агенцията при заповед за ползване по чл. 48,
ал. 1 ЗЗНН и за възстановяване при заповед
по чл. 49 ЗЗНН, както и клауза за заплащане на реално съхраняваното количество за
съответния период;
9. действи я и ред за уведом яване при
форсмажорни обстоятелства, включително за
преместване на запасите при необходимост в
други резервоари;
10. възможност за анексиране на договора
с намаляване на количествата съхранявани
запаси, в случай че бъдат осигурени свободни съдови вместимости в петролни бази на
агенцията;
11. условия и ред за прекратяване на договора и плащане на неустойки при неизпълнение;
12. приложимо право в случай на съдебни
спорове.
(3) Председателят на агенцията своевременно уведомява Министерския съвет за
сключения договор и за хода на неговото
изпълнение. В случай че не бъде сключен
договор, председателят на агенцията незабавно
уведомява Министерския съвет и насрочва нов
конкурс за избор на съхранител на запасите.
Раздел ІІІ
Делегиране съхраняването на запаси на задължените лица и на икономически оператори
Чл. 30. Задължените лица по смисъла на
т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗЗНН
изпълняват задълженията си да създадат и
съхраняват определените им нива на запаси,
като влагат съответните количества собствени
или предоставени им по договор за заем нефт
и нефтопродукти в складове на територията
на страната, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН.
Влагането на запасите се извършва в собствени складове на задълженото лице или чрез
делегиране с договор за влог, когато складовете
са собственост на друго лице.
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Чл. 31. (1) Задължените лица могат да искат
разрешение от председателя на агенцията за
делегиране създаването и съхраняването на
част от определените им нива на запаси на
територията на други държави – членки на
ЕС, чрез техни съхранители, икономически
оператори или ЦСУЗ, наричани по-нататък за
краткост „чуждестранни съхранители“.
(2) Правото на делегиране може да се
упражнява за количества до 30 на сто от
индивидуално определените нива от нефт и
всеки вид нефтопродукт независимо от вида
и броя на чуждестранните съхранители, изразили готовност да приемат делегирането за
създаване и/или за съхраняване.
(3) Делегирането за създаване на запаси
се осъществява с договор, по силата на който
чуждестранният съхранител закупува като
комисионер в полза на задълженото лице делегираните видове и количества запаси, или с
договор за заем, в случай че чуждестранният
съхранител има собствени количества нефт
и нефтопродукти, които може да предостави.
Делегирането за създаване задължително се
придружава с делегиране за съхраняване.
(4) Делегирането за съхраняване се осъществява с договор между задълженото лице
и чуждестранния съхранител.
(5) Чуждестранният съхранител може да
приеме за съхраняване запаси на задължено
лице само в резервоари, в които могат да се
съхраняват запаси за извънредни ситуации по
Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Приемането
на запасите за съхранение се удостоверява
с документи съгласно законодателството на
съответната държава – членка на ЕС.
Чл. 32. (1) За дъл жено лице, изрази ло
желание да съхранява запаси извън територията на страната, подава писмено искане
до председателя на агенцията, оформено съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3 ЗЗНН,
подписано от негов официален представител
и подпечатано, когато задълженото лице е
едноличен търговец или юридическо лице.
Искането се подава в деловодството на централно управление на агенцията в свободен
текст, на български език, изготвено на компютър, пишеща машина или по друг начин,
гарантиращ четливостта на текста.
(2) Периодът, за който се иска делегиране на съхраняване, се посочва с начална и
крайна дата.
(3) Към искането се прилага писмено съгласие по чл. 18, ал. 3, т. 5 ЗЗНН. Съгласието
се представя в оригинал, придружен от легализиран превод на български език.
(4) Искането се разглежда от комисията по
чл. 7, ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването
му. Комисията може да извършва проверки и
да събира допълнителна информация, свързана
с данните в искането или условията и реда за
съхраняване и обмен на информация и осъ-
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ществяване на контрол по съхраняването на
запасите. Комисията изготвя и представя на
председателя на агенцията протокол, в който
се вписват данните от искането и предложение
за решение.
(5) Председателят на агенцията издава разрешение или мотивиран отказ, който подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 33. (1) Договорът или другият документ
съгласно законодателството на съответната
д ържава – ч ленка на ЕС, у достоверяващ
съхраняването на запаси от чуждестранен
съхранител, се оформя съгласно изискванията
на чл. 18, ал. 4, т. 2 ЗЗНН и се представя в
агенцията в 7-дневен срок от издаването на
разрешението в оригинал или официално
заверен препис, придружен с легализиран
превод на български език.
(2) Количеството на приетите за съхраняване запаси се посочва в тонове. Качеството
на запасите се удостоверява с декларация за
съответствие, протокол от изпитване, сертификат, фирмено-техническа спецификация от
производителя или други приложими документи съгласно законодателството на съответната
държава – членка на ЕС.
(3) Срокът за съхраняване трябва да съответства на посочения в искането период по
чл. 32, ал. 3.
(4) В договора задължително се включват
клаузи относно начина и срока за транспортиране на запасите до територията на Република
България при разпореждане за ползване от
председателя на агенцията, като задълженото
лице носи отговорност за спазването на срока
за отпускането им на пазара.
(5) Застраховането на запасите се удостоверява с копие от договор за застраховка на
съответното количество, придружено с легализиран превод на български език.
(6) В случай че срокът за съхраняване
на запасите извън територията на страната
изтича преди 30 април на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото им, задълженото лице е длъжно
преди изтичането на срока да направи ново
искане за делегиране на съхраняването или
да представи в агенцията складов запис за
съхраняване в регистриран склад по чл. 38
ЗЗНН за същите по вид и количество запаси.
Чл. 34. В случай че запасите, които ще
се съхраняват от чуждестранен съхранител,
са от нефт, може да бъде договорено той да
го преработва в крайни нефтопродукти по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 ЗЗНН. В този случай
към договора или документа по чл. 33, ал. 1
освен документи, удостоверяващи произхода и
качеството на нефта, се прилагат и следните
документи, придружени с легализиран превод
на български език:
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1. план за преработване на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 ЗЗНН;
планът съдържа:
а) рандемана – процентното съотношение
на нефтопродуктите, които могат да бъдат
произведени от съответния нефт;
б) общото количество на произведените
нефтопродукти по видове при преработката
на нефта;
в) срока за преработката на нефта в нефтопродукти;
2. договор за преработка на нефта в нефтопродукти, сключен с рафинерия, в случаите,
когато задълженото лице не е производител;
3. срок за доставка на произведените крайни
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 ЗЗНН в
Република България в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване
на снабдяването.
Чл. 35. (1) Икономически оператор или
ЦСУЗ на друга държава – членка на ЕС, изразил желание да съхранява запаси на територията на Република България в съхранител,
притежаващ складове, регистрирани по чл. 38
ЗЗНН, подава писмено искане до председателя
на агенцията. Искането се оформя съгласно
изискванията на чл. 20, ал. 1 ЗЗНН, подписва
се от представляващия икономическия оператор или ЦСУЗ или от компетентния орган
на съответната държава – членка на ЕС, и се
подава на хартиен носител или чрез електронен документ, подписан с електронен подпис.
(2) Към искането се прилагат:
1. писмено съгласие от страна на компетентния орган на съответната държава – членка
на ЕС, за чиято сметка ще се съхраняват
запасите;
2. писмено съгласие от страна на съхранителя, притежаващ складове, регистрирани по
чл. 38 ЗЗНН, за поемане на задълженията по
съхраняването на запасите, за които е подадено искането, включващо и регистрационните
номера на складовете по регистъра по чл. 7,
ал. 1, т. 4, буква „б“.
(3) Искането се разглежда от комисията по
чл. 7, ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването
му. Комисията може да събира допълнителна
информация относно данните в искането и
обмена на информация във връзка с контрола
по съхраняването на запасите. Комисията
изготвя и представя на председателя на агенцията протокол, в който се вписват данните
от искането и предложение за решение.
(4) Председателят на агенцията издава
решение за съгласие или мотивиран отказ,
който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В случай че председателят на агенцията издаде заповед по чл. 39, ал. 1 ЗЗНН за
заличаване регистрацията на склад, в който
се съхраняват запаси на друга държава – член-
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ка на ЕС, той незабавно писмено уведомява
икономическия оператор или ЦСУЗ, както и
компетентния орган на съответната държава.
Г л а в а

т р е т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЦЕЛЕВИ ЗАПАСИ
Чл. 36. (1) Приемането и съхраняването на
запаси на агенцията в нейни петролни бази
се удостоверява с приемателен акт. Резервоарите на агенцията не са публични складове
по смисъла на Търговския закон.
(2) При предаване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, съхранявани в петролни
бази на агенцията, се издава предавателно
сведение.
Чл. 37. (1) Производствата по регистриране
на складове, по изменения на вписаните в регистъра на складовете данни и по заличаване
на регистрацията на складове се осъществяват
при условията и по реда на дял втори, глава
пета, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 38 и 39 ЗЗНН.
(2) Регистрирането на складове по чл. 38
ЗЗНН се извършва въз основа на писмено
искане, оформено съгласно приложение № 3.
Преди издаване на заповед за регистрация на
склад се извършва проверка относно правилното попълване на искането и на приложените
към него документи, както и физическа проверка на място за събиране на доказателства
относно данните в документите по чл. 38,
ал. 2, т. 2, 4, 12 и 14 ЗЗНН.
(3) В заповедта за регистриране се вписват
проектната, действителната и неоперативната
вместимост на склада, като за регистрирана
вместимост се счита разликата между действителната и неоперативната.
(4) При искане за вписване на промени в
обстоятелствата съхранителят е длъжен да
представи доказателства относно настъпилите
промени.
Чл. 38. Създаването и съхраняването на
запаси от съхранители, притежаващи складове
на територията на страната, регистрирани
по чл. 38 ЗЗНН, се удостоверява със складов запис за влог на нефт и нефтопродукти,
който се издава в полза на влогодателя, и с
уведомление за влагане, оформено съгласно
приложение № 4.
Чл. 39. (1) Бланките на складовите записи се
отпечатват по заявка на агенцията по реда на
Наредбата за условията и реда за отпечатване
и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС
№ 289 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.;
посл. изм., бр. 22 от 2011 г.), и се продават
по тяхната себестойност на съхранителите,
притежаващи ск ладове, регист рирани по
чл. 38 ЗЗНН.
(2) Съхранител, изявил желание да закупи
бланки на складови записи, подава в деловод-
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ството на централното управление на агенцията
писмено искане до председателя на агенцията
по образец съгласно приложение № 5.
(3) Образецът на искането по ал. 2, единичната цена на бланката на складовия запис и
банковата сметка за заплащане на бланките
се публикуват на интернет страницата на
агенцията.
(4) Продажбата на бланки на складови
записи се извършва след проверка на данните в искането чрез писмен договор между
председателя на агенцията и съхранителя.
При несъответствие в данните или непредставяне на платежен документ председателят
на агенцията издава мотивиран отказ, който
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След издаване на заповед по чл. 9, ал. 3
или по чл. 39, ал. 1 ЗЗНН за заличаване на
регистрацията на склад председателят на
агенцията уведомява по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс съхранителя и задължените лица, съхраняващи
запаси в склада, с указания за връщане на
складовите записи и преместване на запасите в
други складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН.
Чл. 40. (1) Съхранителите, притежаващи
складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, са
длъжни постоянно да:
1. поддържат складовете в състояние, съответстващо на утвърдените от председателя
на агенцията общи изисквания;
2. осигуряват физическата наличност и достъпност на запасите, съхранявани в складовете;
3. осигуряват условия за съхранение на
запасите, гарантиращи запазването на тяхното количество, качество и непрекъсната
готовност за ползването им;
4. осигуряват условия за осъществяване
на контрол и да съдействат на служителите
по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН при изпълнение на
контролните им функции.
(2) Физическата наличност на запасите е
осигурена, когато от момента на влагането
им до изтичането на периода по чл. 17, ал. 2
ЗЗНН количествата им са в съответствие с
разпорежданията и заповедите на председателя на агенцията и могат да бъдат установени
чрез фактическо замерване по обемен метод.
(3) Физическата достъпност на запасите е
осигурена, когато разположението на складовете, в които те се съхраняват, заедно с
прилежащата им инфраструктура и съоръжения дават възможност за извършването на
контролни дейности, сливоналивни операции,
безпрепятствено транспортиране и доставка
до крайните потребители и пазари.
(4) Документите, с които се удостоверява
качеството на съхраняваните запаси, са:
1. декларации за съответствие на качеството, издадени от производители или вносители,
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заедно с протоколи от изпитване за оценка на
съответствието на запаса с изискванията за
качеството съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол, приета с
ПМС № 156 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от
2003 г.; посл. изм., бр. 103 от 2012 г.);
2. технически спецификации, издадени от
производители или вносители, характеризиращи качеството на запасите, в случаите,
когато документите по т. 1 не са приложими;
3. протоколи за вземане на проби съгласно
БДС EN 3170, издадени от акредитирани или
сертифицирани за вземане на проби от нефт
и нефтопродукти лица и органи за стоков
контрол;
4. протоколи от изпитване, издадени от
акредитирани лаборатории за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.
Чл. 41. (1) Условията и редът за осъществяване на контрола спрямо запаси, съхранявани
от чуждестранни съхранители, или спрямо
запаси на икономически оператори или ЦСУЗ,
съхранявани на територията на страната, се
договарят между агенцията и компетентния
орган на съответната държава – членка на ЕС.
(2) Установяването на нарушения и реализирането на административнонаказателна отговорност се осъществяват съобразно
приложимото право в Република България
и другите държави – членки на ЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 8, ал. 4 от Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти и влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 2. Складовете, вписани в регистъра по
чл. 21 от отменения Закон за задължителните
запаси от нефт и нефтопродукти, се считат за
регистрирани по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти до издаване на
заповед за заличаването им.
§ 3. Удостоверенията за регистрация на
складовете, регистрирани по реда на чл. 21 от
отменения Закон за задължителните запаси от
нефт и нефтопродукти, издадени до влизането
в сила на ЗЗНН, са валидни до заличаване
регистрацията на съответните складове по
реда на чл. 9, ал. 3 или чл. 39 ЗЗНН.
§ 4. Непопълнените бланки на удостоверения за регистрация на складове по чл. 21 от
отменения Закон за задължителните запаси от
нефт и нефтопродукти подлежат на унищожаване съгласно Наредбата за условията и реда
за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
§ 5. Председателят на ДА „ДРВВЗ“ дава
указания за прилагане на наредбата.
Председател:
Емил Колев
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Приложение № 1
към чл. 10
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“(ДА „ДРВВЗ“)
STATE AGENCY “STATE RESERVE AND WAR-TIME STOCKS“ (SA „SRWTS“)
Териториална дирекция ДР (ТД ДР) .........................
Territorial Directorate State Reserve (TD SR)
Петролна база (ПБ):.......................................................
Oil Terminal: ..........................................................
Адрес: ............................................................................... Обект: Запас за Извънредни Ситуации/Целеви запас
Location: ............................................................................. Object: Emergency Stocks/Specific Stocks
ПРИЕМАТЕЛЕН АКТ ЗА ЗАПАСИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЦСУЗ НА ДЪРЖАВА – ЧЛЕН НА ЕС,
№ ............. от......................20.......г.
ACT OF ACCEPTANCE FOR STOCKS, OWNED BY CSE OF А MEMBER STATE № ...........
dated.................20........

Ед. цена
Unit рrice

Наименование
на материалния запас
PRODUCT
CATEGORY

Мярка
Measure

За получените нефтопродукти от ........... чрез ...................... с вагон, кола №............ Товарителница № ..................
For the accepted oil products from .............. trough ................. by tank wagon/car................. Bill of Lading No ………….
Пристигнал на ........................ г. по фактура № .................. от ................г. Съгласно договор, заповед и др. .....
................................................................................................................................................................................................
Arrived on .......................... Invoice № .................. / ....................... According to the Contract/Order etc. ..............
Изпратени с общо тегло в тонове ............................., получени с общо тегло в тонове ...................................
Sent quantity [tons]................................................... Accepted quantity [tons] ....................................................
Име на съхранителя ТД/ПБ .............................................. БУЛСТАТ на съхранителя 
Depository: Oil Terminal......................................................... BULSTAT Register number 
По документи
According to the
documents
Количество
Quantity

Получено
Reseived

Сума
Amount

Количество
Quantity

Сума
Amount

В по-малко
Shortness
Количество
Quantity

Сума
Amount

Вповече

Количество
Quantity

Сума
Amount

СПРАВК А
REFERENCE

Директор ТД:
Director of TD

...................................

...........................

Да се запише за месец .............. 20.........г.
To be recorded for .............. 20...........

Н-к сектор ПБ:
Petrol Terminal Manager

....................................

...........................

Представител на доставчика:
Representative of the Supplier

...................................

............................

МОЛ:
Liable Person

.....................................

............................

Н-к ФДАОП/счетоводител:
Accountant

.....................................

............................

Представител УСБКРЗ:
Representative of TD SR:

.....................................

............................

име, презиме,
фамилия
name, surname, family

подпис
signature

.....................................

............................

име, презиме, фамилия
name, surname, family

подпис
signature

Съдържание
Contents

Дебит
с/ка
Debit acc

Кредит
с/ка
Credit acc.

Сума
Amount

Съставил документа:
Drawn up by

Счетоводител

....................................

Accountant

Подпис/signature

Издава се в 3-дневен срок след приемане на стоката в 5 екз.: три за ДА „ДРВВЗ“, от които един за
ДА – ЦУ и два за ТД ДР, един за превозвача и един за ЦСУЗ.
To be issued in 5 original copies within 3-days term upon delivery: 3 for SA SRWTS (оne SA SRWTS, two for
TD SR); one for the consignee and one for the CSE
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Приложение № 2
към чл. 11, ал. 6
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ (ДА „ДРВВЗ“)
STATE AGENCY „STATE RESERVE AND WAR-TIME STOCKS“ (SA „SRWTS“)
Териториална дирекция Държавен резерв
(ТД ДР). ..........................
Territorial Directorte State Reserve (TD SR) .........
Петролна база (ПБ) .........................................………
Oil Terminal: ……………………………………………………………
Адрес: ……………………………………………………………….......
Location: ………………………………………………………………...

Обект: Запас за Извънредни Ситуации/Целеви запас
Object: Emergency Stocks/Specific Stocks

ПРЕДАВАТЕЛНО СВЕДЕНИЕ ЗА ЗАПАСИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЦСУЗ НА ДЪРЖАВА –
ЧЛЕН НА ЕС, № ............. от ...................... 20.......г.
DELIVERY PROTOCOL FOR STOCKS, OWNED BY CSE OF А MEMBER STATE
№ .............................. dated.................20........
(ден, месец, година)
(dd, mm, yy)
За предадените нефтопродукти ....................................... чрез ................................... съгласно Заповед № ...........
от ....................... 20 ....г. на ДА „ДРВВЗ“
For the delivered oil product:…………………….trough………………………According to the Order No…………/……… 20………
issued by SA SRWTS
Искане за изтегляне от дата .................................. съгласно ……………………………………….........................................
Request for withdrawal from…………………./……………. According to…………………………………..…………………
Име на съхранителя: ТД/ПБ................................. БУЛСТАТ на съхранителя: 
Depository: Oil Terminal............................................. BULSTAT Register number: 
Наименование на материалния
запас
PRODUCT CATEGORY

Мярка
Measure

Количество
Quantity

Получател: ................................................... ..............................
Име, презиме, фамилия
подпис
Consignee: ………………………………………............ ……..........………
Name, surname, family
signature
				
				
				

Сума
Amount

Директор ТД: .............................................
Director TD:		
Н-к сектор ПБ:............................................
Petrol Terminal Manager:
Представител на купувача/
ЦСУЗ:..................... ............ .........
Representative of the Buyer/CSE

Л.К. № ................................			
МОЛ: .........................................................
I D No:				
Liable Person:
Издадена на: ..................... от ........................
		
Н-к ФДАОП/счетоводител:
....................
Issued on:
by:		
Accountant:		
		
Представител
		
УСБКРЗ: .................... ..........................
			
Име,
			
презиме,
			
фамилия
подпис
		
RepresenName,
		
tative of
surname,
		
TD SR:
family
signature
		
Съставил
		
документа: ................ ..........................
			
Име,
			
презиме,
			
фамилия		 подпис
		
Drawn
		
up by:
Name,
			
surname,
			
family		 signature
Издава се в 3-дневен срок след приемане на стоката в 5 екз.: три за ДА „ДРВВЗ“, от които един за
ДА – ЦУ и два за ТД ДР, един за превозвача и един за ЦСУЗ.
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Приложение № 3
към чл. 37, ал. 2
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ИСКАНЕ
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
от ............................................................................ ,
(фирма, правна форма)
седалище и адрес на управление: ..................... ,
ЕИК: ………………., представлявано от ..................
..................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................... на длъжност ...................................... ,
ЕГН: ....................................................................... ,
л. к. № ………………………, издадена на......................
от .............................................................................
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
1. Моля, на основание чл. 9, ал. 1 и чл. 38,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 5 от Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)
да издадете заповед за вписване в Регистъра на
складовете за съхраняване на запаси от нефт и
нефтопродукти на склад със:
местонахождение:.................................................. ,
(населено място, община, област)
адрес: ..................................................................... ,
(район, ж.к., ул., №)
................................................................................. ,
(телефони, факс и електронна поща)
номер на склада в базата: ............... (................ ),
(цифром) (словом)
собственост на …………………………………………………………
съгласно приложения документ за собственост/
документ за право на ползване
.......................................................................................
(№, дата, том №)
и ползван от представляваната от мен .............
................................................................................. ,
(фирма, правна форма)
в който ще се съхранява .................................... .
(вид нефтопродукт)
2. Моля да ми бъде издадено удостоверение за
вписване на склада в Регистъра на складовете за
съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти.
При ла га м с лед н и т е док у мен т и с ъгласно
чл. 38 ЗЗНН:
1. ..............................................................................
(нотариален акт или друг документ за вещни права
върху склада, или нотариално заверен договор за наем
със срок на действие не по-кратък от 18 календарни
месеца от датата на подаване на искането – в случай
че лицето, което желае да бъде съхранител, ползва
склада по договор за наем)
2. ..............................................................................
(документи, удостоверяващи съответствието на
склада с общите изисквания, утвърдени от председателя на агенцията)
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3. ……………………………………..……...………………………………
(декларация по утвърден образец за наличие на планове за действие за ликвидиране на пожари и аварии,
съгласувани с органите на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“)
4. ..............................................................................
(декларация по утвърден образец за осигурен запас
гасителни средства)
5. ..............................................................................
(справка по утвърден образец за професионалната
квалификация и опит на лицата, които ще работят
в склада, както и за заеманата от тях длъжност)
6.................................................................................
(копие на положително решение по оценка на въздействие върху околната среда или на решение да не се
извършва оценка на въздействие върху околната среда)
7. ……………………………...……………………..…………………………
(декларация по утвърден образец за наличието на
разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване
на околната среда)
8. ..............................................................................
(копие на удостоверение за вписване и заверка на
складов регистър на публичен склад съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 574, ал. 2
от Търговския закон)
9. ..............................................................................
(заверено копие на застрахователна полица за имуществена застраховка на склада, за който е подадено искане за регистрация по реда на този закон)
10. ............................................................................
(декларация по утвърден образец, че лицето, което
желае да бъде съхранител, не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация; декларацията
съдържа информация за актуалното състояние по
търговския регистър на лицето и за единния му
идентификационен код)
11. .............................................................................
(удостоверение, че лицето, което ще бъде съхранител, няма задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс)
12. ............................................................................
(декларация по утвърден образец от председателя на
агенцията относно проектната, действителната,
неоперативната и резервната вместимост на склада
и вида на продукта, който ще се съхранява)
13. ............................................................................
(нотариално заверено пълномощно – в случай че подалият искането е упълномощено лице)
14. .............................................................................
(технологична схема, на която са обозначени номерата
на складовете и технологичните обвръзки между тях)
15. ............................................................................
(документ за платена такса)
......................,
(град/село)

............ 20.... г.
(дата, година)

С уважение,
......................................................
(трите имена, подпис, печат)
Забележка. В случаите, когато искането се подава от
лице, което не е собственик на склада, документите
по т. 1, 10 и 11 се представят и от собственика на
склада съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 2 ЗЗНН.
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Приложение № 4
към чл. 38
ДО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЛАГАНЕ
ПО ЧЛ. 36, АЛ. 2 ЗЗНН
(попълва се от физическите или юридическите
лица – съхранители на запаси за извънредни ситуации
и на целеви запаси)
От ............................................................................
(име/наименование на лицето – съхранител на запаси по ЗЗНН)
ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление:................................................................. ,
(община, град/село, кв., ул., №, ет., ап.)
представлявано от:.................................................
(трите имена и длъжност
на представителя на
физическото или на
юридическото лице)
ЕГН/ЛНЧ ……………………......................................... ,
лице и телефон за контакти: ..............................
адрес за кореспонденция:......................................
..................................................................................
(община, град/село, кв., ул., №, ет., ап.)
Уважаеми господин председател, с настоящото
Ви уведомявам за извършено влагане на запаси
в регистрирани по ЗЗНН складове, както следва:
1. Влогодател: ......................, ЕИК ...................... ,
(данни на задълженото лице, ЦСУЗ или икономическия оператор)
представлявано от:.................................................
(трите имена и длъжност на
представителя на физическото
или на юридическото лице)
2. Вид запас: ..........................................................
(целеви или за извънредни ситуации)
от .............................................................................
(нефт или вид нефтопродукт)
3. Склад, рег. №: .................................................. ,
адрес на склада: ....................................................
4. Дата на влагане: ...............................................
5. Количество на запаси в склада преди влагането (т):
............................., ....................................................
(цифром)
(словом)
6. Вложено количество (т): …………....., ................
(цифром)
(словом)
7. Количество на запаси в склада след влагането
(т): ...................…, ....................................................
(цифром)
(словом)
8. Издаден от съхранителя складов запис:
Серия ……........ № …...………………/................... 20... г.
9. Полицата за имуществено застраховане на
запасите № …...…………/...............20... г., срок на
застраховката: ........................................................
10. Полицата за застраховка „Гражданска отговорност“ № ....................../........................... 20... г.,
срок на застраховката: .........................................
Дата: …………г.

Съхранител: ............................
(име, фамилия на
представителя;
подпис и печат)
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Приложение № 5
към чл. 39, ал. 2
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ИСКАНЕ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ
От ........................................................................... ,
(фирма, правна форма)
вписано в Търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК: ...................................... ,
със седалище и адрес на управление:.................
................................................................................. ,
(населено място, община, област, ж.к., кв., ул., №,
бл., вх., ет., ап., офис №)
представляван от ...................................................
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ......................, ЕГН: ........................ ,
л. к. № ..........., издадена на .................................
(дата, месец, година)
от ............................................................................ ,
и вписано като съхранител под № .....................
(арабски цифри)
(....................................) в Регистъра на лицата – съх(номер, изписан с думи)
ранители, който е неразделна част от Регистъра
на складовете за съхраняване на запаси от нефт
и нефтопродукти по ЗЗНН.
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
1. Моля, на основание чл. 9 и 20а от Закона
за задълженията и договорите (ЗЗД), чл. 35,
ал. 1, ал. 10 и § 11 от ПРЗ на Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) във връзка с
чл. 16, ал. 2, т. 4 от Устройствения правилник
на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да сключа договор за
покупко-продажба на ...........................................
(арабски цифри)
(................................................................... ) брой/я
(брой или броя, изписани с букви)
складови записи.
2. Уведомявам Ви, че подписването на договора за покупко-продажба и получаването на
складовите записи ще бъде извършено от .......
..................................................................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството му/є на представляващ/упълномо(вярното се подчертава)
щен от .................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
съгласно нотариално заварено пълномощно рег.
№ ..............................................................................
(номер и дата)
3. Контакт с лицето, което ще подпише договора
за покупко-продажба и получаването на складовите записи от името на.................................. ,
(съхранител – фирма,
правна форма)
може да бъде следният телефон ....................... .
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4. Във връзка с настоящото искане желая да ми
бъде издадена проформа фактура, която да бъде
изпратена на следния факс и/или електронна
поща, за да бъде извършено плащането ...........
..................................................................................
(факс и/или електронна поща)
5. Запознат/а съм за задълженията, произтичащи
от чл. 35, ал. 11 ЗЗНН, в случай че ...................
..................................................................................
(фирма, правна форма)
загуби качеството си на съхранител по смисъла на
ЗЗНН, за безвъзмездно връщане на ДА „ДРВВЗ“
всички закупени (непопълнени и попълнени)
складови записи в срок до 3 (три) работни дни
от датата на уведомлението за заличаването.
Задължавам се да върна складовите записи с
писмо, депозирано в деловодството на агенцията
на адрес: София 1000, ул. Московска 3, в което
ще бъдат описани броят и номерата на складовите записи, които ще бъдат върнати.
Към настоящото искане прилагам заверено копие
на .............................................................................
(№, дата на нотариално заверено пълномощно)
..................., ........................... 20.... г.
(място)
(дата, месец, година)
С уважение,
................................................................
(трите имена, подпис, печат)
Забележка. Данните в празните полета се попълват
четливо. Когато дадено празно поле не е необходимо
да бъде попълнено, в него се поставя тире. Когато в
бланката са изброени повече от една възможности,
например „...представляващ/упълномощен от...“,
вярното от двете възможности се подчертава – „...
представляващ/упълномощен от...“.
6165

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № I-185 от 2002 г. за определяне
реда за възстановяване на и дентифик а
ционния номер на пътно превозно средство
(обн., ДВ, бр. 62 от 2003 г.; изм., бр. 66 от
2003 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. На възстановяване подлежи идентификационен номер на ППС:
1. предмет на престъпно посегателство, за
което е установено подправяне, заличаване
или повреда на идентификационния номер
и впоследствие е върнато на собственика по
законовия ред;
2. с наличие на корозия или друг дефект в
областта на идентификационния номер;
3. на което идентификационният номер при
ремонтни дейности е бил заличен частично
или напълно, ако преди извършването им
ППС е било предоставено за установяване
на автентичния идентификационен номер;
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4. чийто идентификационен номер е бил
нарушен вследствие на механично или химично третиране при извършено изследване
с цел идентификацията му;
5. на което е извършена смяна с ново шаси
(купе), произведено от завода – производител
на ППС.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) За възстановяване на идентификационни номера на пътни превозни средства
със заповед на директора на Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) или
директора на съответната областна дирекция
на Министерството на вътрешните работи
(ОДМВР) се назначава постоянна комисия.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. председател, основни и резервни членове
на комисията;
2. периодичност на работните заседания на
комисията, но не по-рядко от веднъж седмично;
3. двама служители на длъжност техник-механик, които по механичен начин да извършат
възстановяването на ИН на ППС.
(3) В състава на комиси я та на СДВР
се включват експерт от отдел „Експертнокриминалистическа дейност“, служители от
отдел/сектор „Криминална полиция“ и отдел
„Пътна полиция“, а за ОДМВР – експерт от
базовите научно-технически лаборатории или
научно-техническите лаборатории при ОДМВР,
служители от отдел/сектор „Криминална полиция“ и сектор „Пътна полиция“.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Комисията по чл. 5:
1. разглежда придружаващите ППС документи и сверява идентификационните данни,
съдържащи се в тях, за съответствие с наличните по него;
2. извършва външно заснемане на ППС и
идентификационния номер на рамата със следи от въздействие, както и на възстановения
идентификационен номер;
3. проверява други технически параметри,
имащи значение за идентификацията на ППС;
4. извършва проверки в информационните
фондове на МВР за издирване на ППС.
(2) Снимките по ал. 1, т. 2 се съхраняват
на електронен носител в съответния отдел/
сектор „Пътна полиция“. Необходимият брой
снимки съгласно чл. 14, ал. 2 се прилагат към
заявлението за регистрация.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Идентификационният номер се
нанася на явно и достъпно място върху неподвижно закрепена метална част от купето на
ППС в близост до номера, поставен от завода
производител, а при невъзможност – на друго
подходящо място.
(2) С писмено разпореждане на началника
на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/
ОДМВР се определя техник-механик от посочените в заповедта по чл. 5, ал. 2, т. 3, който
по механичен начин възстановява ИН на ПС.“
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§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. От двете страни на съществуващия
ИН, който е бил обект на интервенция, се
поставя знакът „Х“.“
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Идентификационният номер се
нанася в пунктовете за регистрация и идентификация към отдел/сектор „Пътна полиция“
към СДВР и ОДМВР.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Матриците по ал. 1 се съхраняват в
каса от държавен служител от отдел/сектор
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР и се
предоставят на определения техник-механик
само при необходимост срещу отразяване в
дневник за ползването.“
§ 8. Създава се чл. 14:
„Чл. 14. (1) Копия от протокола по чл. 7 и
заповедта по чл. 8 се прилагат към заявлението
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за регистрация на ППС, като в АИС – К АТ
се отразява „нестандартност на идентификационния номер“.
(2) Към заявлението за регистрация се
прилагат и три снимки на хартиен носител
(една от външното заснемане на ППС, една от
заснетия идентификационнен номер на ППС
преди възстановяването и една след възстановяването), направени при заснемането по
чл. 6, ал. 1, т. 2.“
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
думите „Материално-техническо осигуряване
и социално обслужване“ се заменят с „Управ
ление на собствеността и социални дейности“.
§ 10. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби съкращението „ДМТОСО“
се заменя с „ДУССД“.
§ 11. Навсякъде в текста съкращението
„РДВР“ се заменя с „ОДМВР“.
Министър:
Цветлин Йовчев
6132
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-1003
от 19 юли 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Боримечково“, с
размер 103,2 кв. км, разположена на територията
на общини Панагюрище, Пазарджик и Лесичово,
област Пазарджик, с координати на характерните
гранични точки съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. V от
тръжните книжа.
4. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга съгласно приложение № 2.
5. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
6. Определям срок за закупуване на тръжните книжа: до 17 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 904 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 164, 02/9263 279, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 2000 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката при
БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC
BNBGBGSD; в платежното нареждане следва да
бъде записано „За закупуване на тръжни книжа
за площ „Боримечково“; в документа се посочва
и името на кандидата, в полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни документи; лицето, което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация за
опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжните документи.
7. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17 ч. на 40-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“,
кандидатите подават в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление на български
език за участие в търга и приложенията към него,

изискуеми съгласно българското законодателство
и тръжните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата
на Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано
„Такса за участие в търг за площ „Боримечково“.
8. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга, по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано
„Депозит за участие в търг за площ „Боримечково“. Същото се прилага към заявлението за
участие в търга.
9. Определям явния търг да се проведе на
55-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ в сградата на Министерството
на икономиката и енергетиката, София, ул.
Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 120 000 лв.
(без включен ДДС).
11. Наддаването да започне от определената в
т. 10 първоначална цена със стъпка на наддаване
6000 лв., представляващи 5 на сто от първоначалната цена по т. 10.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Анна Янева – заместник-министър
на икономиката и енергетиката.
14. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Боримечково“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X (m)
4569000
4574000
4571663
4571235
4571195
4565000
4560000

Y (m)
8560000
8563600
8567346
8567203
8568080
8578000
8575000
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ДЪРЖАВЕН
X (m)
Y (m)
Изключена площ
4566330
8572255
4566445
8572612
4566050
8572766
4565982
8572547
4565783
8572365
4565322
8572245
4565230
8572049
4565375
8571603
4565591
8571551
4565891
8571760
4565953
8572049
4565845
8572190
4566027
8572465
Приложение № 2
към т. 4

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Mинимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи доказателства за опит в управлението
най-малко на един проект за търсене и проучване
или проучване на метални полезни изкопаеми.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица при условие, че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Боримечково“.
2. Mинимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал оборот от дейността си общо за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 300 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да пред-
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стави препоръкa от банковa или другa финансовa
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Боримечково“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ
„Боримечково“.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за търсене и проучване при
условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
6070

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-77
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „РИМИ“ – ООД, представлявано от Милена
Маринова Маринова, ЕИК 148068357, седалище и
адрес на управление – Варна 9009, район „Младост“, ул. Свобода 18, вх. 1, ап. 40, да открие Частна
целодневна детска градина „Мелита“ – Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Мелита“ – Варна, е: Варна, ул.
Тодор Влайков, бл. 7, сграда № 1 в ПИ 10135.51.128
по КК, кв. 204-А по плана на 12-и м. р., Варна.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: Варна, ул. Тодор Влайков,
бл. 7, сграда № 1 в ПИ 10135.51.128 по КК, кв.
204-А по плана на 12-и м. р., Варна.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Милена Маринова Колева.

6267

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-78
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
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професионален колеж по мениджмънт „Адам
Смит“ – София, изменям Заповед № РД-14-97 от
11.06.2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-187 от 3.10.2006 г. (ДВ, бр. 85 от
2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-475 от
27.08.2008 г. (ДВ, бр. 82 от 2008 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от Людмил Желязков Стойчев“ се заменят с
думите: „Училището се управлява и представлява
от Андрей Людмилов Стойчев“.

6268

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, изменям Заповед № РД-14-122
от 12.07.2004 г. (ДВ, бр. 66 от 2004 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-78 от 24.04.2008 г. (ДВ, бр. 47
от 2008 г.), както следва:
Изречението „Обучението се провежда на адрес: Пловдив, район „Централен“, ул. Ген. Данаил
Николаев 46, ет. 1, урегулиран поземлен имот
І – училище, квартал 26 нов, 245 стар по плана на
Втора градска част“ се заменя със: „Обучението се
провежда на адрес: Пловдив, район „Централен“,
ул. Райко Даскалов 44, етаж ІІ.“

6269

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища разрешавам на
Фондация за социално изкуство, представлявана
от Веселина Руменова Сапунова-Куртева, ЕФН
2112001850, седалище и адрес на управление – София, район „Искър“, с. Бусманци, ул. Кирил и
Методий 12, да открие Частно начално училище
„Цар Борис І Михаил“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен
начален етап на основно образование.
3. Официалният адрес на Частно начално училище „Цар Борис І Михаил“ – София, е: София,
район „Витоша“, ул. 508 № 18а, УПИ ХХІІІ-750,
кв. 18 по плана на София, местност в.з. Симеоново – Драгалевци ІІ част.

ВЕСТНИК
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4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Витоша“, ул. 508 № 18а, УПИ ХХІІІ-750,
кв. 18 по плана на София, местност в.з. Симеоново – Драгалевци ІІ част.
5. Училището се управлява и представлява от
Веселина Руменова Сапунова-Куртева.

6270

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-81
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища разрешавам на
„СОК Камчия“ – ЕАД, представлявано от Станка
Димитрова Шопова, ЕИК 102850750, седалище и
адрес на управление – Бургас 8000, ул. Индустриална 3, ет. 10, да открие от учебната 2013/2014 г.
Частно средно общообразователно училище „Юрий
Гагарин“ – община Аврен, област Варна.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен и учебен план за профилирано обучение
на гимназиална степен.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за
завършено основно образование, удостоверение
за завършено средно образование и диплома за
средно образование.
3. Официалният адрес на Частно средно общо
образователно училище „Юрий Гагарин“ – община Аврен, област Варна, е: община Аврен, област
Варн а, учебно-възпитателен център, УПИ VІ-56,
106, кв. 50 по плана на к.к. Камчия, община Аврен.
4. Обучението се провежда на адрес: община
Аврен, област Варна, учебно-възпитателен център,
УПИ VІ-56, 106, кв. 50 по плана на к.к. Камчия,
община Аврен.
5. Училището се управлява и представлява от
Галина Георгиева Петрова.

6271

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам на „По-по-най“ – ЕООД, представлявано
от Кръстю Георгиев Вапцаров, ЕИК 201683632,
седалище и адрес на управление – София 1415,
район „Витоша“, ж.к. Драгалевци, ул. Христина
Морфова 32А, да открие Частна целодневна детска
градина „По-по-най“ – София.
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ДЪРЖАВЕН

1. Възпитанието и обучението в детската градина
се организират и провеждат по утвърдена програма
в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „По-по-най“ – София, е: София
1415, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Крушова градина 1, УПИ ХVІІІ-516, 517, кв. 31 по
плана на София.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София 1415, район „Витоша“,
кв. Драгалевци, ул. Крушова градина 1, УПИ
ХVІІІ-516, 517, кв. 31 по плана на София.
5. Детската градина се управлява и представлява от Даниела Северинова Лалова.
Министър:
Ан. Клисарова

6272

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-587
от 23 юли 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради обстоятелството, че не е открито на терен:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
Бряст (Ulmus sp.), намиращо се в местността Синия
вир в землището на с. Левка, община Свиленград,
област Хасково, обявено със Заповед № 174 от
9.03.1983 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 26 от 1983 г.).
Заведено е в Държавния регистър под № 1503.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова

6190

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

ЗАПОВЕД № РД-588
от 23 юли 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие, поради
невъзстановимо увреждане напълно изсъхнали:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Полски бряст (Ulmus minor), намиращо
се в местността Кръстев гьол в землището на
с. Левка, община Свиленград, област Хасково,
обявено със Заповед № 44 от 15.01.1991 г. на МОС
(ДВ, бр. 16 от 1991 г.). Заведено е в Държавния
регистър под № 1861.
1.2. Орех (Jú glans ré gia), намиращо се в двора
на училището в с. Красино (Сладкодум), община Крумовград, област Кърджали, обявено със
Заповед № 759 от 13.08.1981 г. на КОПС при МС
(ДВ, бр. 79 от 1981 г.). Заведено е в Държавния
регистър под № 1309.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова

6191

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-220
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ утвърждавам
класификатор на длъжностите в Държавна агенция
„Национална сигурност“ съгласно приложението.
Отменям Заповед № ЧР-з-300 от 28 юни 2011 г.
(ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
Заповедта влиза в сила считано от датата на
издаването є.
Председател:
Вл. Писанчев
Приложение

Класификатор на длъжностите в ДАНС
№

Длъжностни наименования

Минимална образователна степен

Необходим ранг

1

2

3

4

А.
А.1.

Държавни служители
Държавни служители с висше образование

1.

Административен секретар

Магистър

Държавен агент I степен

2.

Директор на специализирана дирекция

Магистър

Държавен агент II степен

3.

Директор на специализирана дирекция (слу- Магистър
жител по сигурността на информацията)

Държавен агент II степен

4.

Директор на специализирана административна Магистър
дирекция

Държавен агент II степен

С Т Р.

52

1
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5.

Директор на териториална дирекция „Наци- Магистър
онална сигурност“

Държавен агент II степен

6.

Заместник-директор на специализирана ди- Магистър
рекция

Специален агент I степен

7.

Заместник-директор на специализирана ад- Магистър
министративна дирекция

Специален агент I степен

8.

Директор на териториална дирекция „Наци- Магистър
онална сигурност“

Специален агент II степен

9.

Началник на отдел

Магистър

Специален агент II степен

10.

Главен вътрешен одитор

Магистър

Специален агент II степен

11.

Задграничен представител I степен

Магистър

Специален агент II степен

12.

Началник на сектор

Бакалавър

Главен агент I степен

13.

Вътрешен одитор

Бакалавър

Главен агент I степен

14.

Задграничен представител II степен

Бакалавър

Главен агент I степен

15.

Финансов контрольор

Бакалавър

Главен агент I степен

16.

Началник на сектор

Бакалавър

Главен агент II степен

17.

Вътрешен одитор

Бакалавър

Главен агент II степен

18.

Задграничен представител II степен

Бакалавър

Главен агент II степен

19.

Финансов контрольор

Бакалавър

Главен агент II степен

20.

Главен експерт

Бакалавър

Старши агент I степен

21.

Главен експерт

Бакалавър

Старши агент IІ степен

22.

Главен експерт

Бакалавър

Старши агент IІІ степен

23.

Главен експерт

Бакалавър

Старши агент IV степен

24.

Експерт

Бакалавър

Младши агент I степен

25.

Експерт

Бакалавър

Младши агент II степен

26.

Експерт

Бакалавър

Младши агент III степен

27.

Експерт

Бакалавър

Младши агент IV степен

А.2.

Държавни служители със средно образование

1.

Командир на отделение

средно образование

Главен сътрудник I степен

2.

Главен специалист

средно образование

Главен сътрудник I степен

3.

Главен специалист по охраната

средно образование

Главен сътрудник I степен

4.

Водач на специален автомобил I степен

средно образование

Главен сътрудник I степен

5.

Главен специалист

средно образование

Главен сътрудник IІ степен

6.

Главен специалист по охраната

средно образование

Главен сътрудник II степен

7.

Водач на специален автомобил I степен

средно образование

Главен сътрудник II степен

8.

Специалист

средно образование

Сътрудник I степен

9.

Специалист по охраната

средно образование

Сътрудник I степен

10.

Водач на специален автомобил II степен

средно образование

Сътрудник I степен

11.

Специалист

средно образование

Сътрудник II степен

12.

Специалист по охраната

средно образование

Сътрудник II степен

13.

Водач на специален автомобил II степен

средно образование

Сътрудник IІ степен

14.

Специалист

средно образование

Сътрудник IIІ степен

15.

Специалист по охраната

средно образование

Сътрудник IIІ степен

16.

Водач на специален автомобил IІ степен

средно образование

Сътрудник IIІ степен
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ДЪРЖАВЕН

1

2

Б.

Лица, работещи по трудово правоотношение

№

Длъжностни наименования

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

3

4
КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
I.

Образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър

1.

Заместник-председател

1112

7093

2.

Експерт

2422

6056

3.

Систем-организатор

2529

6006

4.

Счетоводител

2411

6004

5.

Специалист по информационни източници

2522

6004

II.

Специалисти със средно специално образование
Първа група

1.

Механик по автотранспорта

3115

3005

2.

Механик по технически контрол на МПС

3115

3045

3.

Счетоводител

3313

3001

4.

Техник на телефонна и свързочна техника

3522

3007

III.

Специалисти със средно образование
Първа група

1.

Управител на стол

1412

3007

2.

Отчетник, счетоводство

4311

2004

Втора група
1.

Систем-оператор (национални системи)

3513

3002

2.

Управител на склад

4321

2021

4322

2002

Трета група
1.

Отчетник на МТИ

IV.

Помощен персонал със средно образование
Първа група

1.

Снабдител

4321

2015

2.

Домакин

4321

3022

3.

Систем-оператор

3513

3003

4.

Машинописец I категория

4131

2001

Втора група
1.

Технически сътрудник

5412

3003

2.

Машинописец II категория

4131

2002

Трета група
1.

Продавач

5212

0001

2.

Бюфетчик

5131

2002

3.

Сервитьор

5131

2004

4.

Касиер

5230

1001

5.

Калкулант

4311

2001

V.

Квалифицирани работници

1.

Бояджия

7131

1001

2.

Бръснар

5141

2002

С Т Р.
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3.

Водопроводчик

7126

2002

4.

Дърводелец

7115

2002

5.

Електромонтьор

7412

2009

6.

Майстор-готвач

3434

2003

7.

Готвач

5120

2001

8.

Майстор-сладкар

7512

2008

9.

Майстор-транжoр

7511

1019

10.

Монтьор на МПС

7231

2005

11.

Монтьор на отоплителна инсталация

7127

2003

12.

Монтьор на технически средства

7233

2031

13.

Строителен работник

9312

0003

14.

Огняр

8182

2004

VI.

Неквалифицирани работници

1.

Общ работник

9622

0001

2.

Работник в кухня

9412

0003

3.

Работник по озеленяване

9214

0015

4.

Пазач

9510

0005

Чистач

9112

0004

5.
6242

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 562-ДФ
от 17 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1 и 7 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 141,
ал. 5, чл. 154 и чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и други
предприятия за колективно инвестиране и чл. 2,
ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 17 и чл. 21, ал. 1
и § 3 от допълнителните разпоредби от Наредба
№ 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване
и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа
в регистъра на Комисията за финансов надзор
Комисията за финансов надзор (КФН) реши:
Вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН,
воден от КФН, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“,
създаден в резултат на преобразуване на ИД
„Конкорд Фонд – 2 Акции“ – АД, чрез промяна
в правната му форма в ДФ „Конкорд Фонд – 2
Акции“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД.
Вписва ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“ като
емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН,
воден от КФН.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Отписва от регистъра на публичните дружес
тва и други емитенти на ценни книжа по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН, издадената от ИД
„Конкорд Фонд – 2 Акции“ – АД, емисия ценни
книжа и ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ – АД,
като емитент.

На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател:
Ст. Мавродиев
6075
РЕШЕНИЕ № 563-ОЗ
от 17 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 33, ал. 1 във
връзка с чл. 29, ал. 5 от Кодекса за застраховането (КЗ), като взе предвид, че представените
в производството документи отговарят на изискванията на КЗ и не са налице основанията за
отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ, Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на „Застрахователна компания Медико – 21“ – АД, ЕИК: 131039664, със седалище и
адрес на управление – София 1202, район „Сердика“, бул. Мария-Луиза 92, лиценз за извършване
на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
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– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
6076
РЕШЕНИЕ № 577-ИП
от 22 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 13, ал. 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) Комисията за финансов надзор реши:
Разширява обхвата на издадения лиценз на
ИП „Аларик секюритис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Екзарх Йосиф 7, ап. 7, като дружеството има
право да извършва дейност като инвестиционен
посредник в рамките на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство на
дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 5
ЗПФИ и допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3,
т. 3 и 5 ЗПФИ съгласно Решение № 145-ИП от
24.02.2011 г. на КФН, включително и на следните
дейности и услуги:
инвестиционни услуги и дейности по чл. 5,
ал. 2, т. 2, 4 и 7 ЗПФИ, както следва:
– изпълнение на нареждания за сметка на
клиенти;
– управление на портфейл;
– предлагане за първоначална продажба на
финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансови
инструменти за собствена сметка;
допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2,
4 и 7 ЗПФИ, както следва:
– съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти,
включително попечителска дейност (държане на
финансови инструменти и на пари на клиенти
в депозитарна институция) и свързаните с нея
услуги като управление на постъпилите парични
средства/предоставените обезпечения;
– предоставяне на заеми за извършване на
сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя
заема, участва в сделката при условия и по ред,
определени с наредба;
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– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те
са свързани с предоставяните инвестиционни
услуги и
– по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 ЗПФИ
във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви „г“,
„д“, „е“ и „и“ ЗПФИ, доколкото са свързани с
предоставянето на услуги по т. 1, 2, 4 и 5 и по
ал. 2 на чл. 5 ЗПФИ.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд. Обжалването не спира изпълнението
на индивидуалния административен акт.
За председател:
А. Джалъзов
6077
РЕШЕНИЕ № 579-ДФ
от 22 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 141,
ал. 5, чл. 154 и чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и други
предприятия за колективно инвестиране и чл. 2,
ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 17 и чл. 21, ал. 1
и § 3 от допълнителните разпоредби от Наредба
№ 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване
и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа
в регистъра на Комисията за финансов надзор
(КФН) Комисията за финансов надзор реши:
Вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН,
воден от КФН, ДФ „Селект баланс“, създаден в
резултат на преобразуване на ИД „Селект баланс“ – АД, чрез промяна в правната му форма
в ДФ „Селект баланс“, управляван от УД „Селект
Асет Мениджмънт“ – ЕАД.
Вписва ДФ „Селект баланс“ като емитент в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от
КФН.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Отписва от регистъра на публичните дружес
тва и други емитенти на ценни книжа по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН, издадената от
ИД „Селект баланс“ – АД, емисия ценни книжа
и ИД „Селект баланс“ – АД, като емитент.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
За председател:
А. Джалъзов
6078
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РЕШЕНИЕ № 581-ОЗ
от 22 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 29, ал. 5 във
връзка с чл. 33, ал. 1 от Кодекса за застраховането
и като взе предвид представените към заявлението
документи по чл. 30, ал. 1 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
Издава на „Обединен здравноосигурителен
фонд Доверие“ – застрахователно акционерно
дружество, ЕИК 121911566, със седалище и адрес
на управление София 1504, бул. Княз Александър
Дондуков 82, лиценз за извършване на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му.
За председател:
А. Джалъзов
6079
РЕШЕНИЕ № 593-ОЗ
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
§ 31, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от
2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) във връзка с чл. 117,
ал. 1 от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение за преобразуване на „Дженерали закрила здравно осигуряване“ – АД, ЕИК
130022651, със седалище и адрес на управление
София 1504, район „Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков 68, чрез вливането му в „Дженерали застраховане“ – АД, ЕИК 030269049, със
седалище и адрес на управление София 1504, район
„Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков 68.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.
За председател:
А. Джалъзов
6080
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РЕШЕНИЕ № 594-ОЗ
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 33,
а л. 1 във връзка с чл. 29, а л. 5 от Кодекса
за застраховането (КЗ), като взе предвид, че
п редставени те в п роизводст вото док у мен т и
отговарят на изискванията на КЗ и не са налице основанията за отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ,
Комисията за финансов надзор реши:
Издава на Застрахователна и здравноосигурителна компания (ЗЗОК) „Надежда“ – АД, ЕИК
131282730, със седалище и адрес на управление
София 1700, район „Лозенец“, кв. „Витоша“,
„ВЕЦ Симеоново“ № 999, лиценз за извършване
на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две;
– обезщетения на пътници.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му.
За председател:
А. Джалъзов
6081

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1551
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, бу к ва „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г,
а л. 3 ЗПСК , ч л. 5, т. 13, ч л. 7, а л. 1, т. 10,
чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
п ра ви л н и к на А г ен ц и я т а за п ри ват иза ц и я
и след п ри ват иза ц ионен кон т рол (А ПСК) и
във връзка с протоколно решение № 2490 от
25.07.2013 г. на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на имот – частна държавна собственост – поземлен имот с
идентификатор 07079.663.602 с площ 2728 кв.
м, в гр. Бургас, Южна промишлена зона, по
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кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6068
РЕШЕНИЕ № 1552
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и протоколно решение
№ 2491 от 25.07.2013 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на урегулиран поземлен имот ХІІІ
(за училище) в кв. 11 по плана на с. Ефрейтор
Бакалово, община Крушари, област Добрич, с
площ 5000 кв. м, заедно с построените в имота
сгради (бивше училище): сграда на 2 етажа със
застроена площ 235 кв. м, масивна конструкция,
сграда на 1 етаж със застроена площ 77 кв. м,
масивна конструкция, сграда на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м, масивна конструкция, и
сграда на 1 етаж със застроена площ 80 кв. м,
полумасивна конструкция.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6069

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 156
от 28 март 2013 г.
С писмо изх. № ТП-92-00-48/2009 от 20.05.2009 г.
на главния архитект на Столичната община до
арх. Георги Ангелов е възложено изработването
на план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда
на чл. 16 ЗУТ на м. в.з. Иваняне – разширение,
разположена източно от регулацията на съществуващата вилна зона на с. Иваняне.
В съответствие с дадените от главния архитект указания е изработен подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване.
С писмо изх. № ТП-92-00-48/2009 от 23.03.2010 г.
до директора на „Държавен вестник“ с приложение-обявление проектът за ПРЗ е изпратен за
съобщаване на заинтересованите лица.
С писмо изх. № ТП-92-00-48/2009 от 2.03.2010 г.
до кмета на район „Банкя“ е изпратено уведомление, че проектът е изпратен за съобщаване до
„Държавен вестник“. Обявлението за изработения
ПУП и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура е обнародвано
(ДВ, бр. 19 от 2010 г.).
С писмо изх. № ТП-92-00-48/2009 от 21.04.2010 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в законоустановения срок са постъпили две възражения,
а именно: 1. възражение № АГ-94-00-718 от 2010 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

от собственика на ПИ № 2530 с приложено мотивирано предложение; 2. възражение № АГ-9400625 от 2010 г. от собственика на ПИ № 016234.
Изработеният ПРЗ заедно с постъпилите възражения са разгледани на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-52 от 1.06.2010 г.,
т. 18, като същите са уважени.
Коригирани ят по у ва жените възра жени я
проект е разгледан отново и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г., т. 21, като
е взето решение план-схемите да се съгласуват с
експлоатационните дружества и да се представят
оценки по чл. 16, ал. 4 ЗУТ.
С писмо изх. № ТП-92-00-48/2009 от 7.12.2010 г.
до „ЧЕЗ Рапределение“ – АД, план-схемите са
изпратени за съгласуване.
С решение по т. 34 от протокол № ЕС-Г-30 от
24.04.2012 г. на ОЕСУТ се допълва решение по
т. 18 от протокол № ЕС-Г-52 от 1.06.2010 г., като се
дават следните служебни предложения: проектът
да се преработи върху одобрена и влязла в сила
кадастрална карта; да се изпълнят изискванията
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; чл. 125, ал. 6 ЗУТ; да се
преработят оценките по чл. 210 ЗУТ във връзка
с новата кадастрална основа, върху която е изработен проектът; план-схемите по чл. 108 ЗУТ
да се съгласуват с експлоатационните дружества;
улицата, деляща кв. 7 и кв. 7А, да се преработи в
съответствие с изискванията на чл. 81 и чл. 108,
ал. 5 ЗУТ.
Към ПРЗ за м. в.з. Иваняне – разширение,
са изработени: проект за вертикално планиране,
план-схеми за „Водоснабдяване“, „Канализация“,
„Електрозахранване“.
План-схемите „Канализация“ и „Водоснабдяване“ са съгласувани с проектанта инж. Цукева
на одобрения идеен проект за обект: „Инженерна
инфраструктура на ВиК мрежите на гр. Банкя – за
главни канализационни колектори и съпътстващите ги водопроводи, попадащи в трасето“.
План-схема „Електрозахранване“ е съгласувана с „ЧЕЗ Разпределение“ – АД, под peг. № 121
от 7.02.2011 г.
Възложено е изработване на оценки на Венцислав Асенов Попов „Консултанска къща Амрита“ – ООД, със сертификат за оценителска правоспособност peг. № 100100988 от 14.12.2009 г. на
Камарата на независимите оценители в България.
Към изработения проект за ПУП – ПРЗ са
представени пазарни оценки на поземлените
имоти в обхвата на плана преди урегулирането
им и след урегулирането им с проекта и след
урегулирането им с оглед доказване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 4 ЗУТ.
С решение по т. 1 от протокол № ЕС-О-003
от 14.10.2011 г. на комисията за определяне на
пазарни оценки на поземлени имоти по реда на
чл. 16, ал. 4 ЗУТ, назначена със Заповед № РД09-09-15 от 15.02.2011 г. на главния архитект на
Столична община, изменена със Заповед № РД09-09-105 от 7.10.2011 г., са приети представените
пазарни оценки на поземлените имоти преди
и след урегулирането им с проекта за ПУП на
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м. в.з. Иваняне – разширение, район „Банкя“,
с което се доказва спазването на чл. 16, ал. 4,
изр. 3 ЗУТ.
Към проекта е представена справка за геодезическо заснемане и картотекираната растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“
на Столична община под peг. № 7000-СП-139 от
13.03.2012 г.
С писмо изх. № 08-00-9997 от 30.11.2012 г. директорът на Регионалната инспекция по околна среда
и водите – София, приложено изпраща Решение
№ СО-56-ЕО от 2012 г., което постановява да не
се извършва екологична оценка на ПУП – ПРЗ
за м. в.з. Иваняне – разширение.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се налагат следните изводи:
А дминистративното производство по одобряване на подробния устройствен план – план
за регулация и план за застрояване на м. в.з.
Иваняне – разширение, е започнало служебно
по възлагане на главния архитект, чиято компетентност, произтичаща от чл. 135, ал. 5 ЗУТ,
му е делегирана със Заповед № РД-09-1423 от
5.12.2012 г. от кмета на Столична община.
Изработеният проект е съобщен по реда на
чл. 128, ал. 2 ЗУТ чрез обнародване (ДВ, бр. 19 от
2010 г.) и заедно с постъпилите възражения, които
са уважени, е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията.
Изпълнено е изискването на чл. 108, ал. 2
ЗУТ – изработени са схеми на техническата инфраструктура заедно с проекта за ПУП, които в
съответствие с чл. 128, ал. 6 ЗУТ са съгласувани
с експлоатационните дружества.
Спазена е разпоредбата на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО –
справка и геодезическо заснемане на картотекираната растителност, заверена от компетентните
органи, като към проекта е направена преценка
за липсата от извършване на екологична оценка
по реда на чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът за ПРЗ за м. в.з. Иваняне – разширение, обхваща територията източно от регулацията
на съществуващата вилна зона, която е изцяло с
неурегулирани поземлени имоти.
Предвид това с оглед устройството и застрояването на територията, предмет на план, както и
определяне на необходимите площи за изграждане
на обектите и съоръженията на техническата
инфраструктура, се налага изработване на план
по чл. 16 ЗУТ.
Част от имотите, макар и неурегулирани, имат
транспортен достъп по съществуващите улици
Мусала и Невен.
Проектът е изработен на базата на кадастрална
карта, одобрена по реда на ЗКИР в съответствие
с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в устройствена зона „Вилна зона“ (Жв).
Конкретното предназначение на УПИ съответства на допустимото за съответната устройствена
зона. Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на нормативите в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 8.

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване са спазени изискванията за разстояния, като не се допускат намалени
такива към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.
СПРЗ за всички имоти в обхвата на плана са
образувани УПИ с конкретно предназначение,
характер и начин на застрояване. Новообразуваните УПИ са съобразени с местоположението
на имотите в местността, но не и с точните им
кадастрални граници. Новообразуваните УПИ
попадат в същите устройствени зони, в които са
попадали имотите, за които са отредени.
С решение на комисията по чл. 210 ЗУТ е
доказана равностойността между имотите и определените за тях УПИ.
Коефициентът на редукция се определя в
зависимост от наличието на съществуващ транспортен достъп. Имотите, за които има съществуващ такъв, коефициентът на редукция е 9 %,
а имотите с наличен – с 6 %.
Изключение на стойността на коефициента
на редукция се наблюдава единствено при УПИ
XVII от кв. 7, който е редуциран със 7,5 % поради обстоятелството, че част от него се обслужва
от новопроектираната улица, а друга част от
съществуващата ул. Мусала.
Предвид горното процентът на редукция съответства на чл. 16, ал. 1 ЗУТ и е не повече от
25 на сто.
В проекта за ПУП се предвижда изграждане
на обекти на социалната инфраструктура в УПИ
I – „За озеленяване“, УПИ II – „За трафопост“,
УПИ V – „За озеленяване“, УПИ IX – KOO, УПИ
XIII – „За трафопост“, УПИ XVII – „За спорт и
детска площадка“, УПИ XXVI – „За КОО – СО“.
С оглед на предвиждането на плана за изграждане на обекти, публична собственост, и в
съответствие с изричната разпоредба на чл. 21,
ал. 7 от Закона за общинска собственост компетентен да одобри ПРЗ за м. в.з. Иваняне – разширение, е Столичният общински съвет, чието
решение следва да се съобщи по реда на чл. 129,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 16, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ,
Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на
Столична община, чл. 31, ал. 1, чл. 108, ал. 2, 3,
5, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-52 от 1.06.2010 г., т. 18, и № ЕС-Г-107 от
30.11.2010 г., т. 21, № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 34,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м.в.з. Иваняне – разширение, квартали 7 част и
7А. Откриване на улица от о.т. 2 – о.т. 6 до о.т. 9.
Отреждане на УПИ за кв. 7:
V – „Зa озеленяване“; Х-25; XI-210; ХII-211;
XIII-170; XIV-20; XV-21; XVI-26; ХVII – „За спорт
и детска площадка“; XVIII-222; XIX-34; ХХ-214;
X X I-214; Х Х ІІ-235; Х Х III – „За т рафопост“;
X XIV-189; X X V-234; Х Х V I – „За КОО – СО“
и XXVII-39. Създаване на пешеходна връзка
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между улица с о.т. 76 и улица с о.т. 5 по червените и сините линии, цифри и текст съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на м.в.з. Иваняне – разширение, на V – „За озеленяване“; Х-25; XI-210; ХII-211; ХIII-170; XIV20; XV-21; XVI-26; ХVII – „За спорт и детска
площадка“; XVIII-222; XIX-34; ХХ-214; XXI-214;
ХХII – 235; ХХIII – „За трафопост“; XXIV-189;
XXV-234; ХХVI – „За КОО – СО“ и XXVII-39 от
кв. 7, I – „За озеленяване и КОО“; II – „За трафопост“; III-19; IV-24; V-177; VI-223; VII-33; VIII-34;
IX-214; Х-214; XI-39 от кв. 7А, без допускане на
намалени отстояния към съседни имоти и сгради,
включително през улици.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6072
РЕШЕНИЕ № 423
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: поземлен имот,
с. Бързия, м. Пръшковица, община Берковица,
област Монтана, обособена част от капитала на
„Галатея 2002“ – ЕАД, с АОС № 367 от 5.06.2003 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
6157
РЕШЕНИЕ № 424
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
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1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.8550.1339 (УПИ XI,
кв. 90), София, кв. Враждебна, ул. 3-та № 53, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, с АОС № 2097 от 18.06.2012 г. и
АОС № 2670 от 3.01.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
6158
РЕШЕНИЕ № 426
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4358.124.14.1), София, ж.к.
Люлин, до бл. 806, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, с АОС № 8121
от 19.03.2013 г. и помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.228.12.1), София, ж.к. Люлин, до бл. 907
(907А), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, АОС № 8122 от 19.03.2013 г.,
със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване
на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
Председател:
Е. Герджиков
6159
РЕШЕНИЕ № 427
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: урегулиран
поземлен имот – УПИ XXII.650, кв. 230, София,
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ул. Стоил войвода 18, обособена част от капитала
на „Софийски имоти“ – ЕАД, с АОС № 716 от
31.05.1999 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
6160

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 763
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за помещение към трафопост, гр. Банкя, с. Кисура, ул. Балканска, кв.
3, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Банкя“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6059
РЕШЕНИЕ № 768
от 5 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I,
кв. 2, с. Юндола, община Велинград, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 310 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6060
РЕШЕНИЕ № 771
от 5 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.,
изменено с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545 и
административна сграда (незавършено строителство) с идентификатори 68134.4355.2545.1 и
68134.4355.2545.2, София, СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4 в УПИ VIII, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 430 000 лв. (14,13 %
от сделката се облагат с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 43 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6061
РЕШЕНИЕ № 772
от 5 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 218 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
пл. № 192 в УПИ I, кв. 247, ул. Марко Бочар 7,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 105 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 480 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6062
РЕШЕНИЕ № 776
от 9 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите, Решение № 327 от 26.05.2011 г. на

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Столичния общински съвет и Решение № 55 от
20.01.2012 г. на Надзорния съвет на СОАП Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за помещение към трафопост,
София, ж.к. Надежда 1, до бл. 126, срещу бл. 127,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 106 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6063
РЕШЕНИЕ № 777
от 9 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите, Решение № 328 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за магазин № 1, София,
ж.к. Младост 1А, бл. 524, вх. 4, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 48 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6064
РЕШЕНИЕ № 786
от 12 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
идентификатор 39791.6013.419 с производствени
сгради (извън регулация) – бивша ТПК „Щастие“,
намиращи се в с. Кривина, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 528 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – не по-късно от 10.05.2013 г. вкл. в
приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от
13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6065
РЕШЕНИЕ № 787
от 12 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4777 (УПИ
IV – общ., кв. 13), София, местност Цариградско
шосе, обособена част от капитала на „Софийски
имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 203 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – не по-късно от 10.05.2013 г. вкл. в
приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от
13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6066
РЕШЕНИЕ № 813
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.10.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот
с идентификатор № 68134.1108.8 и построените в
него 2 сгради с идентификатори № 68134.1108.8.1
и 68134.1108.8.2, кв. 14, София, ул. Сирма войвода
16, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 372 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6168
РЕШЕНИЕ № 814
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.10.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж. к. Дружба 2, до бл. 516,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.10.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6169
РЕШЕНИЕ № 815
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 218 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
София, ж.к. Красна поляна – 1, бл. 38б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.10.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6170
РЕШЕНИЕ № 816
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж. к. Дружба 2, до бл. 515,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.10.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
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на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6171
РЕШЕНИЕ № 817
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 364 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж. к. Дружба 2, до бл. 206,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.10.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч..
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6172
РЕШЕНИЕ № 818
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 768 от 26.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж. к. Дружба 2, до бл. 224,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.10.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6173
РЕШЕНИЕ № 819
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж. к. Дружба 2, до бл. 411,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.10.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6174
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РЕШЕНИЕ № 820
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 618 от 6.10.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.09.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл. Славейков
6, ет. 1, за продажбата на УПИ V, кв. 116, София,
ж. к. Надежда, ул. Чипровско въстание и ъгъла
с ул. Жорж Дантон, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 366 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6175
РЕШЕНИЕ № 826
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.10.2013 г. в 14 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX, кв.
512, м. Г Г Ц зона – Г-14), София, ул. Стара планина 4, обособена част от капитала на „Спортна
София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост
върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 810 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 81 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.10.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6176
РЕШЕНИЕ № 837
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 573 от 15.09.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.09.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл. Славейков
6, ет. 1, за продажбата на УПИ IV – общ., кв. 18-а,
София, м. Бул. Ломско шосе, ул. Недко войвода
20, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 138 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6177
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-10
от 1 август 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 9
от 24.04.2012 г., № 20 от 19.02 и 21.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 15 от 26.06.2013 г.; № 17 от 17.07.2013 г. и
№ 18 от 1.08.2013 г. на Надзорния съвет Агенцията
за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1
по КК на гр. Бургас, ж.к. Бр. Миладинови,
ул. Стефан Стамболов 122, построена с право
на строеж върху общинска земя, както следва: а) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м на ниво избен
етаж; б) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м на ниво първи
етаж; в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м на ниво втори
етаж ведно със 106,11 кв. м прилежащи части
от подпокривно пространство, с начална тръжна
цена 439 500 лв., стъпка на наддаване 4500 лв.
и депозит 43 950 лв.; гаражи № 1 и 2, ул. Астория 6, кв. Долно Езерово, Бургас, ЗП 19 кв. м,
с начална тръжна цена за: гараж № 1 в размер
3724 лв., стъпка на наддаване 40 лв., депозит
380 лв.; гараж № 2 в размер 3814 лв., стъпка на
наддаване 40 лв., депозит 390 лв.; бивш клуб на
ул. Патриарх Евтимий 35, обект № 1, Бургас,
ЗП 65,44 кв. м, начална тръжна цена 65 800 лв.,
стъпка на наддаване 780 лв., депозит 6580 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект се
закупува в Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас (АППЧП), ул.
Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие се внасят по банков
път до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
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срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов
6233
21. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 юли 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6870255
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2519950
Инвестиции в ценни книжа
19826547
Всичко активи:
29216752
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
9404042
Задължения към банки
7617853
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5282780
Задължения към други депозанти
1699367
Депозит на управление „Банково“
5212710
Всичко пасиви:
29216752
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 юли 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35748
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1457549
Дълготрайни материални и
нематериални активи
164848
Други активи
8376
Депозит в управление „Емисионно“
5212710
Всичко активи:
6879231
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2713627
Други пасиви
21460
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Всичко задължения:
2735087
Основен капитал
20000
Резерви
4063483
Неразпределена печалба
60661
Всичко собствен капитал:
4144144
Всичко пасиви:
6879231
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
6155
6. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154,
ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 154, ал. 2, т. 6 ЗУТ (в редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) е издадена Заповед № РС-41 от
29.07.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-5 от 21.01.2010 г. (ДВ, бр. 10 от 2010 г.)
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
Проект „България – Транзитни пътища V“, Лот
12 Рехабилитация на пътни участъци от път I-4
„В. Търново – Ястребино – Омуртаг – Търговище – Белокопитово“: I етап на реализация: I-4 „В.
Търново – п.к. Лясковец“ от км 134+000 до км
138+000; I-4 „Ястребино – Омуртаг“ от км 180+500
до км 197+746; I-4 „Пролаз – Търговище“ от км
214+630 до км 223+493; I-4 „Търговище – Белокопитово“ и река на пътен възел от км 232+600 до
км 238+238, с въвеждане на етапност на изграждане, както следва: I етап: I-4 „В. Търново – п.к.
Лясковец“ от км 134+000 до км 138+000; II етап:
I-4 „Търговище – Белокопитово“ и река на пътен
възел от км 232+600 до км 238+238; III етап: I-4
„Ястребино – Омуртаг“ от км 180+500 до км
197+746; IV етап: I-4 „Пролаз – Търговище“ от км
214+630 до км 223+493. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
6284
7. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154,
ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 154, ал. 2, т. 4 и 8 ЗУТ (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) издадена Заповед № РС-45 от
29.07.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-38 от 2.08.2011 г. (ДВ, бр. 60 от 2011 г.)
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
АМ „Марица“ ЛОТ 1 участък „Оризово – Димитровград“ от км 15+440 до км 36+400 – основно
трасе на територията на област Стара Загора
и област Хасково, в обхвата на действащите
подробни устройствени планове – парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536
от 18.07.2011 г. и № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г.,
и извършените отчуждителни процедури, както
следва: 1. нов правоъгълен водосток L=3м при
км 22+100; 2. заустване на облицовани канавки
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във водосъбирателни шахти; 3. прозрачни екраниращи съоръжения; 4. сухи проходи за животни;
5. сухи биокоридори при устои на мостове над
реки, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6285
8. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154,
ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 154, ал. 2, т. 4 и 8 ЗУТ (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) е издадена Заповед № РС-46 от
29.07.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-54 от 30.09.2011 г. (ДВ, бр. 81 от 2011 г.) на
Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: АМ
„Марица“ ЛОТ 1 участък „Оризово – Димитровград“ от км 5+100 до км 15+440 – основно трасе,
в обхвата на действащите подробни устройствени
планове – парцеларни планове, одобрени със
заповеди № РД-02-14-1536 от 18.07.2011 г., № РД02-14-1967 от 28.09.2011 г. и № РД-02-14-1017 от
12.04.2012 г., и извършените отчуждителни процедури, както следва: 1. прозрачни екраниращи
съоръжения; 2. сухи проходи за животни; 3. сухи
биокоридори при устои на мостове – мост над
микроязовир при км 11+840, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
(МРР), а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6286
11. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и
4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148,
ал. 3 (в редакцията му преди изменението и
допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
ал. 4 и чл. 145, ал. 2 (в редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66
от 2013 г.) във връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 144,
ал. 1, т. 3 – 5 и ал. 4 от Закона за устройство
на територията е издадено Разрешение за строеж № РС-39 от 29.07.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за обект: „Транзитни пътища
V – ЛОТ 5“ „Път I-7 – гр. Силистра – гр. Шумен – Актуализация на технически проект за
рехабилитация на път I-7 „Силистра – Шумен“
от км 73+212 до км 77+353, основен ремонт
(рехабилитация) на съществуващото трасе в
рамките на съществуващия обхват и сервитут
на пътя, определени в картата за възстановена
собственост, кадастралната карта и подробния
устройствен план. На основание чл. 149, ал. 4
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ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
6287
14. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154,
ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 154, ал. 2, т. 4 и 8 ЗУТ (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) е издадена Заповед № РС-42 от
29.07.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-36 от 25.07.2011 г. (ДВ, бр. 58 от 2011 г.) на
Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: АМ
„Марица“ ЛОТ 2 участък „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+620 – основно
трасе, в обхвата на действащите подробни устройствени планове – парцеларни планове, одобрени
със заповеди № РД-02-14-1536 от 18.07.2011 г. и
№ РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г., и извършените
отчуждителни процедури, както следва: 1. сухи
биокоридори при устои на мостове над реки; 2.
нови сухи проходи за преминаване на животни; 3. шумозащитни огради; 4. мероприятия
по опазване на околната среда – мост над река
Харманлийска при км 69+362; 5. укрепване на
високи предпазни мрежи за птици на мост над
река Харманлийска при км 69+362, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие (МРР),
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6288
16. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154,
ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 154, ал. 2, т. 5 от Закона за устройство
на територията е издадена Заповед № РС-44
от 29.07.2013 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-53 от 28.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от
2011 г.) на Агенция „Пътна инфраструктура“ за
обект: АМ „Струма“ ЛОТ 1 в участъка „Долна
Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000
в обхвата на действащия подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед №
РД-02-14-1776 от 30.08.2011 г., със следната забележка за: 1. шумозащитна ограда от км 305+710
до км 305+971, дясно; 2. шумозащитна ограда при
многовидов надлез за опазване на мечки на км
314+070, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
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„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6289
17. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154,
ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 154, ал. 2, т. 8 от Закона за устройство
на територията е издадена Заповед № РС-43
от 29.07.2013 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-46 от 13.09.2011 г. (ДВ, бр. 78 от
2011 г.) на Агенция „Пътна инфраструктура“ за
обект: АМ „Хемус“ в участъка „Белокопитово – Каспичан“ от км 342+200 до км 349+780, в
обхвата на действащите подробни устройствени
планове – парцеларни планове, одобрени със
заповед № РД-25-689 от 23.05.2002 г. на кмета на
община Шумен и Решение № 301 от 20.12.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Шумен, и извършените
отчуждителни процедури, както следва: 1. реконструкция на ел. проводи 20 kV; 2. реконструкция
на оптичен кабел при временна връзка с път I-7
„Силистра – Шумен“ на км 342+110; 3. реконструкция на сигнален кабел; 4. реконструкция
на въздушна линия ниско напрежение; 5. реконструкция на водопровод ∅ 3/4 при км 348+680,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6290
18. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148,
ал. 3 (в редакцията му преди изменението и
допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
и ал. 4 и чл. 145, ал. 2 (в редакцията му преди
изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66
от 2013 г.) във връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 144,
ал. 1, т. 3 – 5 и ал. 4 от Закона за устройство на
територията е издадено Разрешение за строеж
№ РС-37 от 29.07.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от км
337+302 до км 342+200, в обхвата на подробния
устройствен план – парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-14-351 от 16.03.2009 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството и Заповед № РД-25-467 от
1.04.2008 г. на кмета на община Шумен за одобряване на проект за изменение на ПУП – план
за регулация, извършените отчуждителни процед у ри и при спазване на изиск вани ята на
съгласувателно писмо № ЗЗ-НН-0672/12 г. от
18.02.2013 г. на Министерството на културата,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
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„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6291
19. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и
4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 148,
ал. 3 ЗУТ (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
ал. 4 и чл. 141, ал. 6 във връзка с чл. 142, ал. 2,
чл. 143, ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за устройство на територията е издадено Разрешение за
строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2
„Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км
359+483.52, в обхвата на одобрения със Заповед №
РД-02-14-413 от 29.04.2013 г. подробен устройствен
план – парцеларен план, и извършените отчуждителни процедури, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6292
21. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и
4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148,
ал. 3 (в редакцията му преди изменението и
допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
ал. 4, чл. 152, ал. 2, чл. 145, ал. 2 (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 143, ал. 2 и
чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за устройство
на територията е издадено Разрешение за строеж № РС-36 от 29.07.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за обект: Аварийни ремонтновъзстановителни работи по виадукта на км 30+874
на автомагистрала „Хемус“: I етап – извършване
на ремонтно-възстановителни работи по дясното
платно на виадукта на км 30+874 на автомагистрала „Хемус“; II етап – извършване на ремонтно-възстановителни работи по лявото платно на
виадукта на км 30+874 на автомагистрала „Хемус“, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6293
23. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и
4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148,
ал. 3 (в редакцията му преди изменението и
допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
ал. 4, чл. 152, ал. 2, чл. 145, ал. 2 (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 143, ал. 2 и
чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за устройство на
територията е издадено Разрешение за строеж №
РС-38 от 29.07.2013 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: Аварийни ремонтно-възста-
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новителни работи на виадукт при км 61+327 на
автомагистрала „Тракия“: I етап – извършване
на ремонтно-възстановителни работи по дясното
платно на виадукта при км 61+327 на автомагистрала „Тракия“; II етап – извършване на ремонтно-възстановителни работи по лявото платно
на виадукта при км 61+327 на автомагистрала
„Тракия“, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6294
24. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и
4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148,
ал. 3 (в редакцията му преди изменението и
допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
ал. 4, чл. 152, ал. 2, чл. 145, ал. 2 (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 143, ал. 2 и
чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за устройство на
територията е издадено Разрешение за строеж №
РС-40 от 29.07.2013 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: Аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 67+027 на
автомагистрала „Тракия“: I етап – извършване
на ремонтно-възстановителни работи по дясното
платно на виадукта при км 67+027 на автомагистрала „Тракия“; II етап – извършване на ремонтно-възстановителни работи по лявото платно
на виадукта при км 67+027 на автомагистрала
„Тракия“, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие (МРР), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6295
182. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недвижим
имот № 4902/2011/000175 от 17.07.2013 г. възлага
на „РИД“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР 101160489, адрес за кореспонденция:
гр. Гоце Делчев, ул. Св. св. Кирил и Методий
6А, представлявано от Руен Йорданов Кирев,
следния недвижим имот: урегулиран поземлен
имот – парцел XII от квартал 75 по плана на с.
Сатовча, община Сатовча, област Благоевград,
одобрен със Заповед № 51 от 1992 г. на кмета
на общината, с площ на имота 3200 кв. м, при
съседи за имота по скица: от изток – парцел
X – Топливо, от запад – Петър Мутафчиев IV, от
север – дере, от юг – цех „6-и септември“, ведно
със застроената в имота масивна сграда (склад
за семена) с разгъната застроена площ 698 кв. м,
състояща се от голямо помещение и помещения
за персонал, с изградени бани и тоалетни.
6192
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31. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент за военнослужещ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление“ – офицер, един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите за участие в
конкурса са определени със Заповед № ОХ-508
от 19.07.2013 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.
92-26-512, 92-26-576.
6193
432. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство,
научни специалности: Театрознание и театрално
изкуство: Режисьорската практика в България през
80-те и 90-те години на 20 век – между драматургията на абсурда и естетиката на модернизма – 1
редовна, История на кукления театър – 1 редовна,
Мисловните процеси – първичната енергия на
сценичното слово – 1 редовна, Съвременни педагогически стратегии в дисциплината „Сценично
движение“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ – 1 редовна;
Кинознание, киноизкуство и телевизия: Продуциране на документални телевизионни филми – 1 редовна, Драматургия, програмиране и мениджмънт
на компютърните игри – 1 редовна, Художествени
аспекти на светлинния дизайн в сценичните и
екранните изкуства – 1 редовна, Монтажните
принципи и съвременните дигитални технологии
в киното – 1 редовна, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Такса
за кандидатстване – 100 лв. За информация – тел.
9231 243, 9231 275, подаване на документи – София,
ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А301.
6239
22. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 3.7 Администрация и управление,
специалност „Икономика и управление“ – един,
към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника
и а вт омат и к а, спец иа л нос т „Е лек т ри ческ и
машини“ – един, към катедра „Електрически
машини“ – ЕФ; професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един, към катедра „Програмиране и
компютърни технологии“ – ФКСУ; доцент по
професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“,
към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични
машини“ – ЕМФ; главни асистенти по: професионално направление 5.1 Машинно инженерство,
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специалност „Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране“ – един,
към катедра „Технология на машиностроенето и
металорежещи машини“ – МТФ; професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление“ – един,
към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
София, в съответните факултетни канцеларии:
СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04; ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13;
ЕМФ – каб. 2344, тел. 965 32 90; МТФ – каб. 3230,
тел. 965 22 82.
6156
38. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Акушерство и гинекология“
за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство
и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел.: 02/9172376.
6093
39. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за
нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия
на база СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ – Клиника по
кардиология, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София
1431, бул. Пенчо Славейков 52А, тел.: 02/9159441;
02/9159717.
6094
40. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за трима
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Сърдечносъдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по
сърдечно-съдова хирургия на база СБАЛССЗ „Св.
Екатерина“: един доцент за нуждите на Клиниката
по кардиохирургия и двама доценти за нуждите
на Клиниката по съдова хирургия, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, бул. Пенчо
Славейков 52А, тел.: 02/9159441; 02/9159717.
6095
41. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Нефрология“ за нуждите
на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ – КТВБНДКФ – Отделение
по диализа, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки –
УМБАЛ „Александровска“, канцеларията на Катедрата по вътрешни болести, тел.: 02/9230227.
6096
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42. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни
болести“ за нуждите на Катедрата по пропедевтика
на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София
1431, бул. Св. Г. Софийски 1, в секретариата на
Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести,
ет. 3, тел.: 02/9230723.
6097
43. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по пропедевтика на
вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София
1431, бул. Св. Георги Софийски 1, в секретариата
на Катедрата по пропедевтика на вътрешните
болести, ет. 3, тел.: 02/9230723.
6098
44. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Оториноларингология“ за
нуждите на Катедрата по УНГ на база Клиника
по УНГ – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1504, бул.
Ген. Данаил Николаев 26, тел.: 02/9432139.
6099
50. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Имунопатология
и алергология“ за нуждите на Клиничния център
по алергология на база УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Св. Георги Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“ – Клиничен център по алергология, тел.
02/9230226, В. Ранева.
6100
51. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“
за нуждите на Катедрата по неврология на база
Клиника по нервни болести – УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Св. Георги Софийски 1, УМБАЛ
„Александровска“ – Клиника по нервни болести,
ет. 2, тел. 02/9230484.
6101
52. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за двама
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
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7.1. Медицина и научна специалност „Ревматология“
за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на
база Клиника по ревматология – УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София
1431, бул. Св. Георги Софийски 1, в канцеларията
на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
6102
53. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Генетика“ за нуждите
на Катедрата по медицинска генетика със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по медицинска
генетика, ет. 6, стая № 661, тел. 02/9520357.
6103
54. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Нефрология“ за
нуждите на Клиничния център по нефрология на
база Клиника по нефрология – УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1431, бул. Св. Георги Софийски
1, Клиниката по нефрология и трансплантация,
канцелария: тел.: 9230507, 9230539.
6104
55. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431, ул.
Здраве 2, ет. 1, тел. 02/9515317.
6105
73. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“, Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академичната длъжност доцент във:
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
по научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един, за Факултета по медицина, Катедра
по акушерство и гинекология; област на висшето
образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(методика на обучението по немски език) – един,
за Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и
документи – в Медицинския университет – Варна,
ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая 416, тел. 052/677033 и 052/677-034.
6009
301. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за: доцент в професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Философия
на културата, политиката, правото и икономика-
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та“ – един; професори в професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховане“ – един;
3.8. Икономика, научна специалност „Икономика
и управление по отрасли – Агробизнес“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората на
ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая 1, тел. 032
960 360.
6204
35. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Електроиндуцирани и
адхезивни свойства“ към Института по биофизика
и биомедицинско инженерство при БАН със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
6124
9. – Институтът по математика и информатика
при БАН – София, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
01.01.04 Математически анализ (приложения на
конволюционното и дробното смятане) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „КУД“ на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
6147
51. – Институтът по металознание, съоръжения
и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по
хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява
конкурс за професор в професионално направление
9.1 Национална сигурност по научната специалност 02.19.07 Защита на населението и народното
стопанство при критични ситуации за нуждите на
научна секция № 7 „Специализирани сензори и
устройства“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, бул. Шипченски проход 67, отдел „Организация и управение на човешките ресурси“, тел.
462-62-28.
6149
60. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История
и археология, научна специалност „История на
България“ (Кирилометодиевистика) за нуждите на
секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията
на Кирило-Методиевския научен център при БАН,
ул. Московска 13, ет. 2, тел. 02/987-02-61.
6148
478. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за две
академични длъжности главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
в професионално направление 7.1. Медицина по
научната специалност „Микробиология“ 01.06.12
за нуждите на отдел „Микробиология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко
Сакъзов 26, телефони за справки: 02/8468307,
02/8432175.
6238
8. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през юли 2013 г. е извършена следната продажба на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, който се използва за стопански цели:
магазин – частна общинска собственост, със застроена площ 95,90 кв. м заедно с 2,916 % идеални
части от общите части на сградата, разположен
на първи (партерен) етаж на пететажен жилищен
блок „Владимир Заимов“, ул. Панайот Хитов 48, в
северозападната част на вх. Б, Русе, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.2.2131.3.9, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 63427.2.2131.3.10, над
обекта: 63427.2.2131.3.2; собственик на посочения
обект е Община Русе по АЧОС № 6942 от 1.04.2013 г.,
вписан под № 45, том 14, дв. вх. № 5750, н.д. 2644,
вх. № 5837 от 19.04.2013 г. на Службата по вписванията; имотът е продаден по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК на „Дъга – Русе“ – ЕООД, с достигната
цена 124 000 лв., еднократно изплатени.
6139
29. – Община Стражица на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юни 2013 г. е извършена
продажба на общински нежилищен имот, представляващ магазин (дюкян) със склад с обща ЗП
61,56 кв. м (246,25 куб. м), на I етаж в западната
част на къща в УПИ IX-280, кв. 46 по плана на
с. Камен, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на Тодор Русев Илиев за 4500 лв., без
начислен ДДС на основание чл. 45, ал. 3 ЗДДС,
цената е изплатена изцяло от купувача.
6184
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване на м. Ломско шосе, кв. 59, и м. Станке
Димитров, кв. 36, с придружаващите го материали
в граници: ул. от о.т. 224а до о.т. 224, от о.т. 224
до о.т. 227, от о.т. 227 до о.т. 226, УПИ ІV-1620 и
ІІІ-1619. Проектът е изложен в район „Надежда“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124
ЗИДЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Надежда“ – Столична община.
6074
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване за УПИ V, XII, XIII, XIV, XV
и XVI, кв. 2, нова улица от о.т. 17а – о.т. 17б – о.т.
17в – о.т. 17г – о.т. 17д – о.т. 17е – о.т. 17ж до о.т.
17; задънена улица от о.т. 17г до о.т. 17и и създаване
на нов кв. 2А, м. ОСЗ Сгуроотвала. Проектите са
изложени в район „Подуяне“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ (изм.) в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Подуяне“. Проектите
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за подробни устройствени планове подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ
(отм.) преди внасянето им в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
6119
77. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен комплексен
проект за инвестиционна инициатива за реализация
на инвестиционно намерение – ПУП – парцеларен
план за трасе на довеждащ път до УПИ ІІ-136,
масив 27, землище кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
6120
21. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – водопровод ∅ 110 за захранване на ПИ
№ 035042 в землището на с. Мусачево, община Елин
Пелин, Софийска област. Трасето на водопровода
преминава през имоти с № 000235 и 000189 по
КВС на землището на с. Мусачево, община Елин
Пелин, Софийска област, и ограничава ползването
на разстояние 3 м от двете му страни, мерено от
оста. Проектът и съпътстващата го документация
се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на
общината.
6185
14. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за път
RAZ 2048/III-702 Пристое, Белинци/Духовец – Граница общ. Исперих – Каолиново/ – участък от км
0+000 до км 1+495. Проектите са изложени в стая
№ 1 на Община Исперих. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – гр.
Исперих, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението.
6028
9. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с
проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия
и удължаване мост над река Върбица за обект: Път
Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639.41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км
0+000 до км 2+368. Проектът засяга землищата на
с. Балабаново, с. Върхари, с. Седлари, с. Садовица и
с. Загорско на територията на община Момчилград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
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суваните лица могат да се запознаят с проекта в
отдел „ТСУ“ на Община Момчилград и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6111
7. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – газопроводно и ел.проводно
отклонение за захранване на ПИ № 52009.23.389
в землището на гр. Нови пазар, община Нови
пазар, собственост на „Трейд фарма“ – ЕООД,
Варна. Изработването на плана е допуснато със
Заповед № 192 от 20.03.2012 г. на кмета на община Нови пазар. Засегнат от трасетата имот е
ПИ № 52009.23.271 – земеделска земя, с начин на
трайно ползване „Полски път“ – публична общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, искания и предложения по
проекта до общинската администрация.
6114
40. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че са изработени ПУП – парцеларен план
за трасе на външно ел. захранване до имот 022027,
м. Под черквата, землище с. Кромидово. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено в
табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: № 000215, 000245, в землище с. Кромидово.
Проектът се намира в сградата на Община Петрич.
В едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
6140
21. – Община гр. Провадия, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявлениe с вх. № УТ
23-09 от 10.07.2013 г. от „Оранжерии Петров
дол“ – ООД, за одобряване проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Независим производител на ел. енергия за ПИ
002019“, намиращ се в землището на с. Петров
дол, с трасе на подземен електрически кабел 20
kV през следните имоти: ПИ 002023 – собственост
на държавата – МЗГ, ПИ 002026 – собственост на
Община Провадия, ПИ 002011 – собственост на
„Оранжерии Петров дол“ – ООД, ПИ 002013 – собственост на „Оранжерии Петров дол“ – ООД,
ПИ 002019 – собственост на „Оранжерии Петров
дол“ – ООД, и ПИ 002027 – собственост на Община Провадия, местност Долния Алчак, землище
с. Петров дол, община Провадия, област Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по парцеларния план до
общинската администрация.
6046
7. – Община гр. Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на горски автомобилен път „Кладев
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рът – Осеникова поляна“ в землището на с. Стоките,
община Севлиево. Проектът е изложен в стая 108
в сградата на Община Севлиево. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
6259
31. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
разпределителен газопровод от полиетиленови
тръби – висока плътност, от точка на присъединяване от съществуващ стоманен разпределителен
газопровод в ПИ 67338.848.45, з-ще кв. Речица, гр.
Сливен, до южната регулационна граница на кв.
Речица, гр. Сливен. Трасето преминава през имоти
67338.848.45 – полски път, общинска собственост, и
67338.848.47 – път от републиканската пътна мрежа,
държавна собственост, в същото землище. Проектът
е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6273
32. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на газопроводно отклонение от полиетиленови тръби – висока плътност, от
точка на присъединяване от съществуващо газопроводно отклонение от полиетиленови тръби – висока
плътност, в ПИ 67338.835.26, з-ще кв. Речица, гр.
Сливен, до източната регулационна граница на кв.
Речица, гр. Сливен. Трасето преминава през имоти
67338.835.26 – полски път, общинска собственост, и
67338.835.72 – отводнителен канал в местност Къра,
всички в з-ще кв. Речица, гр. Сливен. Проектът е
изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6274
33. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за квартали
№ 701, 721 и 722, кв. Стоян Заимов, гр. Сливен,
като отпада улица от о.т. 3181 до о.т. 3186 и се
проектират нови улици от о.т. 3181а до о.т. 3186а
и от о.т. 3185а до о.т. 3181д. Поради промяната на
уличната регулация се променят североизточната
граница на кв. 701, югозападната граница на кв. 721
и югоизточната граница на кв. 722 и границите на
урегулираните поземлени имоти във всеки от тях.
Образува се нов квартал № 744 с два нови УПИ І
и УПИ ІІ с отреждане „За обществено-обслужващи дейности“. Проектът е изложен в сградата на
Община Сливен, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6275
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 и чл. 192 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област с
административен център Благоевград със Заповед
№ ОА-АК-364 от 15.07.2013 г., с която се оспорва
Решение № 55 от протокол № ОбС-06, прието от
Общинския съвет – гр. Якоруда, на 23.05.2013 г.,
и потвърдително Решение № 67 от протокол
№ ОбС-07 от проведено редовно заседание на
Общинския съвет – гр. Якоруда, на 25.06.2013 г.
(с което се потвърждава Решение № 55), ведно с
приетата Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите от Общинска
администрация – Якоруда. Образувано е адм.д.
№ 574/2013 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.09.2013 г. от 11,30 ч.
6163
Административният съд – Варна, ХVII състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Огнян Николаев
Райчев и „Ником тех но“ – ООД, Варна, на
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев и схеми в частта на
предвижданията за улицата между о.т. 154-577576 в частта, попадаща в северния край на ПИ
289 в кв. 105 в кв. Изгрев. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление до АС – Вар
на, за конституирането им като ответници по
адм. дело № 4089/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, което да съдържа реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
6161
Административният съд – Варна, V състав, на
основание 181 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 2365/2013 г. по постъпило оспорване
от Костадин Тодоров Костадинов на Решение
№ 982-7 от 4.06.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което се приема на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и 12 и чл. 44, ал. 1, т. 1, 6 и 8 ЗМСМА
„план на Община Варна за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
(2013 – 2014 г.)“. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
страни по адм.д. № 2365/2013 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Производството
по делото е насрочено за 1.10.2013 г. от 15,30 ч.,
V състав.
6162
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Киро Янев Киров
от Варна на Решение № 799-5 от 19.12.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
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ПУП – ПУР на СО Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата и съответните схеми в
частта на предвижданията за път с ширина 3,5
м, попадащ в ПИ 1346, ПИ 1347 и ПИ 1348 в
кв. 88. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1368/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението, което да съдържа реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
6260
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 2402/2013 г. по описа
на Административния съд – Варна, по жалба от
Мирослав Ангелов Георгиев и Иглика Георгиева
Георгиева срещу Решение № 799-5 от 19.12.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост (ПУР), на с.о.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата без
квартали № 20, 21 и 26, в т. ч. и схеми: схема за
електронни и съобщителни мрежи и съоръжения,
схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване,
сборна схема на техническата инфраструктура,
схема за вертикално планиране и транспортнокомуникационна схема, в частта относно имот
2336. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок един месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
6281
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е образувано административно дело № 1339/2013 г. по
описа на Административния съд – Варна, по жалба
от Дечко Димитров Дечев срещу Решение № 799-5
от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост
(ПУР), на с.о. Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата без квартали № 20, 21 и 26, в т. ч. и
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема, в частта
относно имот 2428. Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
6316
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Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Невен Димитров
Райков от Варна на Решение № 552-6/26 от 26 и
27.07.2012 г., с което е приет ПУП – ПУР на кв.
Изгрев, относно ПИ № 10135.2552.2795 в частта за проектираната по източната му граница
улица. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 291/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отм яна на обжалвания административен акт, както и за присъединяване към
подадената жалба.
6319
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Митко Малчев Събчев от гр. Априлци,
кв. Острец, област Ловеч, ул. Русалийски проход
123, и Мария Иванова Събчева, гр. Априлци, кв.
Острец, област Ловеч, ул. Русалийски проход 123,
с която се оспорва Заповед № 224 от 8.05.2013 г.
на кмета на община Априлци, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване и регулация (ПЗР)
за поземлен имот с идентификатор 52218.542.197
по кадастралната карта на гр. Априлци, област
Ловеч, включен в УПИ XV, кв. 82, и в УПИ XIV,
кв. 82, отредени „За жилищно строителство“
по регулационния план на гр. Априлци, област
Ловеч, кв. Острец, собственост на Борис Иванов
Пачев, съгласно нотариален акт № 78, том III,
н. дело № 397, рег. № 838 от 2012 г., като описаният поземлен имот се обособи в самостоятелен
урегулиран поземлен имот по имотни граници с
номер ХV-52218.542.197 в кв. 82 с отреждане „За
жилищно строителство“, без промяна на уличната
регулация, съгласно приложения проект, неразделна част от заповедта, в частта, отнасяща се
до ПИ с идентификатор 52218.542.197, кв. 82 в гр.
Априлци, въз основа на която е образувано адм.
дело № 122/2013 г. по описа на Административния
съд – Ловеч. Заинтересованите лица могат да
подават молби за конституиране като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
съобщението за оспорване в „Държавен вестник“.
6282
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 489/2013 г.
по протест на районен прокурор при Районната
прокуратура – Лом, срещу чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред,
чистотата и опазване на общественото имущество
на територията на община Медковец, приета с
Решение № 288 по протокол № 37 от 28.02.2003 г.,
изменена с Решение № 40 по протокол № 6 от
30.03.2012 г. на Общинския съвет – с. Медковец.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – районен прокурор при Районната
прок у рат у ра – Лом, ответник – Общинск и ят
съвет – с. Медковец, и служебно конституирана
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страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 489/2013 г. е насрочено
за 11.10.2013 г. от 10,15 ч.
6318
Административният съд – Пазарджик, ІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против Решение № 124 от 27.06.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, с което
решение е приет анализ на правното състояние,
информационен меморандум, приватизационна
оценка и е дадено съгласие да се продадат чрез
публичен търг с явно наддаване общински нежилищни имоти. По жалбата е образувано адм.
дело № 628/2013 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
23.09.2013 г. от 10 ч.
6283
Административният съд – Плевен, V състав,
съобщава, че в Административния съд – Плевен,
е образувано а.д. № 765/2013 г. по описа на съда
с жалбоподател ЕТ „Елвекс – Цветан Миков“,
с ЕИК 020316867, Плевен, ул. Дойран 5, ет. 3,
ап. 6, представляван от Цветан Георгиев Миков,
представляван от адв. Найден Найденов от Адвокатска колегия – Плевен, с адрес за призоваване
Плевен, ул. Полтава 1, за оспорване на Заповед
№ РД-12-692 от 18.07.2013 г. на кмета на община
Плевен, с която на основание чл. 3, ал. 1 ЗДвП,
чл. 8, т. 3 от Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата на МРРБ и
чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 1 ЗМСМА
е забранено движението на товарни автомобили
с обща маса над 14 тона по уличната мрежа на
с. Бохот считано от 18.07.2013 г. На основание
чл. 181 АПК заинтересованите лица могат да
се конституират като страни в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда, които да съдържат: 1. трите имена и
адреса на лицето, телефон, факс и ел. адрес; 2.
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български
език, седалище, адрес на управление и ел. адрес;
3. номер на делото; 4. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 5. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 6. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя.
6298
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на Заповед № 2246 от 10.06.2003 г. на
кмета на община Русе, с която е одобрен план
за улична регулация (ПУР) и план за регулация
(ПР) на Източна промишлена зона в гр. Русе за
квартали: 7, 8, 9, 10 и 11, по което оспорване е
образувано адм. дело № 288/2013 г. по описа на
Административния съд – Русе, ІІ състав, насрочено за 29.10.2013 г. от 10 ч. Оспорваща страна
по делото е „ПГС – 96“ – ООД, представлявано
от Манол Георгиев Манолов, със седалище и адрес на управление гр. Русе. Съдът на основание
чл. 218, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 4, 5 и 1 ЗУТ
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обявява на заинтересованите лица, че могат да
се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорване чрез подаване на заявления до
съда, които съдържат: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
6317
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 АПК във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 151/2013 г., което е насрочено за разглеждане
в открито с. з. на 25.09.2013 г. от 14 ч. и по което предмет на оспорване е Решение № 719 от
30.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
с което е прието изменение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци, както
следва: „§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя и придобива
следното съдържание: „Годишният размер на
данъка върху недвижимите имоти на граждани и
фирми е 1,3 на хиляда върху данъчната оценка.“
6164
Хасковският окръжен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ А хмед Махмут Куш, гражданин на
Република Турция, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на съда в Хасково, бул. България 144, да получи препис от
исковата молба и приложенията, подадени от
дирекция „Социално подпомагане“, Димитровград, с правно основание иск по чл. 66, ал. 5 СК
във връзка с чл. 104, т. 1 и чл. 107, ал. 1 ГПК.
В случай че не се яви, за са получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
6206
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
призовава Ерик Ван Майер, роден на 10.06.1968 г.
в САЩ, да се яви в съдебната палата за връчване
на искова молба с вх. № 13519 от 14.06.2013 г. с
приложените към нея доказателства ведно със
съобщението по чл. 131 ГПК в качеството на
ответник по гр. д. № 2605/2013 г. по описа на
Районния съд – гр. Добрич, предявена от Стеф
ка Михайлова Майер от гр. Добрич, ул. Георги
Бенковски 5, вх. Б, ап. 7, за развод на основание
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
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Гражданско дело № 2605/2013 г. по описа на
ДРС е насрочено в открито съдебно заседание
за 30.09.2013 г. от 10,30 ч.
6207
Поморийският районен съд, гражданска колегия, първи състав, призовава Павлос Георгиу
Мелетлиду с последен адрес с. Калохори, Репуб
лика Гърция, да се яви в съда на 16.09.2013 г. в
9,45 ч. като ответник по гр. дело № 231/2013 г.,
заведено от Юлиян Павлов Мелетлиду чрез законен представител Анка Атанасова Караиванова,
по иск по чл. 142 и чл. 143, ал. 1 и 2 СК. Указва
на призованата страна, че може да посочи съдебен адресат.
6299
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ обявява,
че е образувано гр. д. № 70/2013 г. по мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество – София, против Альоша
Милчев Василев с постоянен и настоящ адрес
Видин, ж. к. Строител, бл. 3, вх. В, ап. 59, и Сашка
Василева Василева с постоянен адрес Видин, ул.
Иглика 43, с цена на иска 185 603,40 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на
27.11.2013 г. от 9,30 ч., като се иска на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5
ПЗРЗОПДНПИ отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност,
както следва:
От Альоша Милчев Василев и Сашка Василева
Василева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
Едноетажна масивна жилищна сграда във
Видин, кв. Нов път, ул. Иглика 43, придобита с
нотариален акт № 108, том ІІ, рег. № 5353, дело
№ 471/2001 г., вписан в СВ – Видин, с вх. рег.
№ 3366 от 12.10.2001 г., акт № 13, т. Х, н.д. № 2256,
съгласно описа на нотариус Цветанка Димитрова,
вписана в регистъра на Нотариалната камара под
№ 025, с район на действие – Районен съд – Видин,
състояща се от две стаи, кухня, антре и сервизни
помещения, със застроена площ 115,80 кв. м,
която сграда е построена с отстъпено право на
строеж в общински поземлен имот І-3925 в кв. 294
по плана на гр. Видин, при съседи на имота по
нот. акт: Мария Нешева, трафопост и ул. Иглика.
Апартамент № 59 във Видин, к-с Строител,
бл. 3, вх. В, ет. 1, придобит с нотариален акт
№ 177, том V, рег. № 6593, дело № 669/2003 г., вписан в СВ – Видин, с вх. рег. № 4875 от 23.12.2003 г.,
акт № 117, т. ХІV, н.д. № 3277, съгласно описа на
нотариус Надежда Ангелова, вписана в регистъра
на Нотариалната камара под № 028, с район на
действие – Районен съд – Видин, състоящ се от
две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 56,23 кв. м, при съседи: Марийка
Иванова Георгиева, Тонко и Стефка Трайкови
и двор, заедно с избено помещение № 11 при
съседи: Славка и Йосиф Маркинин, Йордан и
Мария Ганеви и от две страни коридор, както
и 1,22 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото.
От Альоша Милчев Василев и Сашка Василева
Василева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
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Сумата 1000 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „316“, рама № WBA27910007025790,
с ДК № ВН9544А.
Сумата 900 лв. от продажбата на л.а. марка
„Мазда“, модел „323“, рама № JMZBD135200871408,
с ДК № ВН8518ВВ.
Сумата 26 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ауди“, модел „80“, рама № WAUZZZ81ZCA008924,
с ДК № ВН9193А.
От Альоша Милчев Василев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Апартамент № 20, придобит с нотариален акт
№ 98, том VІ, рег. № 7934, дело № 884/2006 г., вписан в СВ – Видин, с вх. рег. № 4235 от 2.06.2006 г.,
ак т № 2, т. Х V, н.д. № 3119 на 2.06.20 06 г.,
намиращ се във Видин, к-с Вида, бл. 3, вх. А,
ет. 7, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни
помещения, със застроена площ 77,80 кв. м, при
съседи: отляво – ап. 19, собственост на Пеко
Пенков Пеков, отдясно – ап. 41, собственост на
Петър Петров, отдолу – ап. 17, собственост на
Витка Славчева Вълчева, отгоре – ап. 23, собственост на Ангел Петров, ведно с прилежащото му
избено помещение № 69 с площ 2,48 кв. м, при
съседи: отляво – мазе № 52, собственост на Тасим
Мехмедов, отдясно – мазе № 49, собственост на
Пеко Пенков Пеков, и коридор, както и 1,85 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото.
Апартамент № 66, придобит с нотариален акт
№ 177, том ХІІ, рег. № 19058, дело № 2067/2006 г.,
вписан в СВ – Видин, с вх. рег. № 10974 от
11.12.2006 г., акт № 132, т. ХХХІХ, н.д. № 8587
на 11.12.2006 г., намиращ се във Видин, ж.к. Гео
Милев, бл. 17, вх. Г, ет. 2, състоящ се от две стаи,
кухня и сервизни помещения, със застроена площ
76,10 кв. м, при съседи: ап. на Зоя Маринова
Генова, ап. на Нинко Александров Гидаков и
ап. на Игнат Панчев Игнатов, ведно с избено
помещение № 6 при съседи: двор, коридор, мазе
на Калин Цветанов Якимов и мазе на Игнат
Панчев Игнатов, както и 5,76 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 И“,
рама № WBAHD51030BG22020, с ДК № ВН9554ВК.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „318“,
рама № WBAHG31010GK12666, с ДК № ВН3560ВК.
Мотоцик лет марка и модел „Сим Д жойрайд 150“, рама № RFGLA15W61S001824, с ДК
№ В3726В.
Лек автомобил марка „СААБ“, модел „900“,
рама № YS3DD35N6R2031680, с ДК № ВН9557ВК.
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рама
№ WAUZZZ8DZTA255685, с ДК № ВН4359ВК.
Сумата 726,93 лв., представляващи левовата равностойност на 371,68 евро, по сметка в
евро № BG88UBBS80021417274210, открита в
„ОББ“ – АД, клон Видин, с титуляр Альоша
Василев.
От Альоша Милчев Василев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата 44 550 лв. от продажбата на апартамент № 33 във Видин, в жилищната сграда на
ул. Дунавска 56 (бл. 13/60А), ет. 7, придобит с
нотариален акт № 78, том ІV, рег. № 5920, дело
№ 662/2006 г., вписан в СВ – Видин, вх. рег.
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№ 6109 от 8.08.2006 г., акт № 2, т. ХХІІ, н.д. № 4710,
съгласно описа на нотариус Богдан Тодоров, вписан
в регистъра на Нотариалната камара под № 161,
с район на действие – Районен съд – Видин.
С у м ат а 810 0 л в. о т п р од а ж б ат а н а л.а.
м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „Т р а н з и т “, р а м а
№ WF0HXXGBVHXJ23970, с ДК № ВН6223ВН,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС
№ 3526 от 4.05.2005 г.
Сумата 8500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Еспас“, рама № VF8JE0EL519638505,
с ДК № ВН7238ВН, придобит с фактура за покупко-продажба на МПС № 158 от 17.09.2005 г.
Сумата 500 лв. от продажбата на ремарке за
лек автомобил – туристическо, рама № 33322496,
с ДК № ВН2201ЕР, придобито с договор за покупко-продажба на МПС № 3877 от 16.05.2006 г.
С у м ат а 6 8 0 0 л в. о т п р од а ж бат а н а л.а.
марк а „Фол ксва г ен“, моде л „Пас ат “, ра ма
№ WVWZZZ3BZYE083944, с ДК № ВН1636ВМ,
придобит с фактура за покупко-продажба на МПС
№ 8958 от 3.09.2008 г.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), предявен по пазарната стойност на отчужденото имущество, то под
условията на евентуалност последният следва да
бъде с цена 127 428,29 лв., изчислена въз основа на
стойността, обективирана в нотариалните актове
и договора за покупко-продажба, както следва:
От Альоша Милчев Василев и Сашка Василева
Василева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
Сумата 250 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „316“, рама № WBA27910007025790,
с ДК № ВН9544А.
Сумата 200 лв. от продажбата на л.а. марка
„Мазда“, модел „323“, рама № JMZBD135200871408,
с ДК № ВН8518ВВ.
Сумата 26 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ауди“, модел „80“, рама № WAUZZZ81ZCA008924,
с ДК № ВН9193А.
От Альоша Милчев Василев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата 10 700 лв. от продажбата на апартамент № 33 във Видин, в жилищната сграда на
ул. Дунавска 56 (бл. 13/60А), ет. 7.
С у м а т а 2 0 0 л в. о т п р о д а ж б а т а н а л .а .
м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „Т р а н з и т “, р а м а
№ WF0HXXGBVHXJ23970, с ДК № ВН6223ВН.
Сумата 500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Еспас“, рама № VF8JE0EL519638505,
с ДК № ВН7238ВН.
Сумата 100 лв. от продажбата на ремарке за
лек автомобил – туристическо, рама № 33322496,
с ДК № ВН2201ЕР.
С у м а т а 2 0 0 л в. о т п р од а ж б а т а н а л .а .
марк а „Фол ксва г ен“, моде л „Пас ат “, ра ма
№ WVWZZZ3BZYE083944, с ДК № ВН1636ВМ.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд
не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
6247
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
21. – Управителният съвет на Съюза на
българските композитори (СБК) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 28.09.2013 г. в 9 ч. в сградата
на СБК – София, ул. Ив. Вазов 2, при следния
дневен ред: 1. избор на членове на УС на СБК; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и присъщия дневен ред
колкото и членове да се явят.
6151
26. – Управителният съвет на Асоциацията
на учителите по български език и литература
(АУБЕЛ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на АУБЕЛ
на 28.09.2013 г. в 14 ч. в София, бул. Витоша
134, в сградата на 22 СОУ „Г. С. Раковски“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
АУБЕЛ за периода 14.05.2012 г. – 28.09.2013 г.; 2.
доклад на ревизионната комисия на АУБЕЛ; 3.
приемане на бюджета за 2013 г. на АУБЕЛ; 4.
приемане на основни насоки и тематична програма за дейността на АУБЕЛ; 5. разни. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание
са на разположение на членовете на АУБЕЛ и
ще бъдат представени от управителния съвет на
всеки член при поискване. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на 28.09.2013 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Присъствието на
общото събрание задължава членовете на АУБЕЛ
да са заплатили членския внос за текущия месец.
6200
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Евро 2007“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 30.09.2013 г. в
10 ч. в София, ул. Мъглен, бл. 54, вх. Б, ап. 10,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния
доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2012 г. и ГФО на сдружението
за 2012 г.; 2. приемане на нови членове на сдружението; 3. промени в устава, в т. ч. обезсилване
на устава и приемане на нов устав; 4. промени
в състава на управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6152
1. – Управителният съвет на Клуб „Иновативни сценарии“ (КИС), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква общо
събрание на 1.10.2013 г. от 17 ч. на адрес София,
бул. Цариградско шосе, 7-и км, БИЦ Изот, ет. 2,
офис 290, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и гласуване на предложение на управителния
съвет за прекратяване на Клуб „Иновативни сценарии“ чрез ликвидация; 2. избор на ликвидатор
на Клуб „Иновативни сценарии“; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
6186
5. – Управителният съвет на КХГ „Левски
2005“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 4.10.2013 г. в 18 ч. в
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приемната зала на клуба при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет през отчетния период; 2. промени в устава
на клуба; 3. избор на нов управителен съвет;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място при същия дневен ред в 19 ч.
6241
7. – Управителният съвет на Конфедерация
„Защита на здравето“ по решение на Координационния съвет на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 5.10.2013 г. в
11 ч. в София, ул. Триадица 5Б, ет. 1, в офиса
на конфедерацията, при следния дневен ред: 1.
доклад от председателя за извършената дейност
от КЗЗ през 2012 г.; 2. отчет на финансовото състояние за периода 1 януари – 31 декември 2012 г.;
3. доклад на ревизионната комисия; 4. избор на
управителен съвет; 5. разни. При невъзможност
за участие членовете на конфедерацията да изпратят свои пълномощници.
6130
157. – Управителният съвет на ПП „Съюз
на свободните демократи“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 7 от устава на партията и решение на Политическия съвет свиква национално
събрание на 5.10.2013 г. в 14 ч. в София, зала
„Москва“ в парк-хотел „Москва“, с норма на
представителство един делегат за община с до
20 000 избиратели и един делегат на всеки 20 000
избиратели за по-големите общини, при следния
дневен ред: 1. избор на председател на ССД; 2.
промяна в устава на ССД; 3. избор на ръководни
органи на ССД; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място при същия дневен ред
1 час по-късно.
6198
25. – Академичният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 25.10.2013 г. в 14 ч.
в голямата зала на Военномедицинската академия, ул. Св. Георги Софийски 3, София, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
в академията; 2. информация за дейността на
академията в отделенията „Наука“, „Изкуство“ и
„Гражданско общество“; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведен един час по-късно от обявения.
6201
9. – Управителният съвет на Сдружението на
Бургаските болници, Бургас, на основание чл. 26
и сл. от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.09.2013 г. в 10 ч. в Бургас, кв. Ветрен, ул.
Александър Стамболийски, при следния дневен
ред: 1. приемане за обсъждане и разглеждане на
подадена до сдружението молба за освобождаване
на председателя на управителния съвет на сдружението Семир Хусеин Абумелих; предложение за
решение – ОС предлага да бъде освободен председателят на управителния съвет на сдружението
Семир Хусеин Абумелих; 2. избор на нов председател
на управителния съвет на сдружението; предложение за решение – ОС предлага да бъде избран за
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председател на управителния съвет на сдружението
Елена Методиева Кокаларова; 3. утвърждаване
на приемането на нови членове; предложение за
решение – ОС утвърждава приемането на нови
членове на сдружението. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
предоставени и са на разположение на членовете
на сдружението в седалището на сдружението. При
поискване ще бъдат представени на всеки член
безплатно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6262
12. – Управителният съвет на СНЦ „Информационен бизнесцентър – Котел“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.09.2013 г.
в 17 ч. в Котел, сградата на „ИБЦ – Котел“, ул.
Изворска 14, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2012 г. и първото
полугодие на 2013 г.; 2. промяна в устава на сдружението; 3. освобождаване и приемане на нови
членове; 4. разни. Материалите за събранието са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват на събранието.
6187
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Клуб по пожароприложен спорт – Дръстър“,
Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 20 от устава свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на 31.10.2013 г. в 13 ч.
в Силистра, ул. Петър Бояджиев, РСПБЗН – Силистра, със следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. избиране и освобождаване
на членове на управителния съвет; 3. промяна
устава на сдружението; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 18 от устава на сдружението събранието
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред в 14 ч.
6209
14. – Управителният съвет на СНЦ „Център за
професионално обучение Алфа – Пи Ем Ви“ – Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.09.2013 г. в 10 ч.
в Силистра, ул. Тулча 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на УС на СНЦ „Център за професионално обучение Алфа – Пи Ем Ви“ – Силистра, и на членове
на сдружението; 2. приемане на нови членове
на СНЦ „Център за професионално обучение
Алфа – Пи Ем Ви“ – Силистра; 3. избор на нов
УС на СНЦ „Център за професионално обучение Алфа – Пи Ем Ви“ – Силистра; 4. промяна
на седалището и адреса на управление на СНЦ
„Център за професионално обучение Алфа – Пи
Ем Ви“ – Силистра; 5. промени в устава на СНЦ
„Център за професионално обучение Алфа – Пи
Ем Ви“ – Силистра. Членовете на сдружението се
поканват да участват в общото събрание лично
или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете и/или техните
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представители се извършва в деня на общото
събрание с начален час 9,30 ч. на обявеното за
провеждане на събранието място. При регистрацията членовете на сдружението или техните
писмено упълномощени представители се легитимират с личен паспорт или лична карта. При
липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
6301
118. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за развъждане на Среднородопска,
Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.10.2013 г.
в 11 ч. в заседателната зала на ОСЖЗ – Смолян,
ул. Невястата 35, ет. 2, при следния дневен ред:
1. избор на нов управителен съвет и промяна на
мандата на УС; 2. промени в устава на сдружение
„Асоциация за развъждане на Среднородопска,
Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон“; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч.
6303
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Спортен клуб „Възход“ – Хасково,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.09.2013 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Средна
гора 2 (в Спортна зала „Спартак“), при следния
дневен ред: 1. освобождаване на настоящи членове
и приемане на нови членове на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет. Поканват се да
присъстват всички членове на сдружението или
техни писмено упълномощени представители.
Материалите за събранието са на разположение
в офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
6240
18. – Управителният съвет на сдружение с
идеална цел „Спортен клуб „Карате Киокушинкай“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.10.2013 г. в 10 ч. в залата на
адреса на сдружението в Ямбол, ул. Ямболска
комуна 51, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет и
председателя на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния съвет и председател; 3.
разни. Поканват се всички членове да присъстват.
6208
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на Общ инск и
футболен клуб „Ружинци“, с. Ружинци, община
Ружинци, област Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 26.09.2013 г. в 15 ч. в заседателната зала
на общинската администрация, Ружинци, ул. Г.
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Димитров 31, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата на клуба; 2. приемане
на промени в устава на клуба; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни. Канят се всички
членове да присъстват.
5932
Елена Тодорова Николова – ликвидатор на
СНЦ „Синдикална организация „Преподаватели“
при ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал – Смолян“, в ликвидация по ф.д. № 14/2010 г. на Смолянския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5936
Ж и вко Ге орг иев Ч а к ър ов – л и к ви дат ор
на сдру жение „Военен спортен к луб Логистик“ – Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 4/2009 г.
по описа на Пловдивския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението и заинтересованите лица да предявят
вземанията си в 6-месечен срок.
5792
Марияна Стоянова Султанова, Румен Любенов
Пенин и Ясен Димов Матеев – ликвидатори на
сдружение „ГЕО“ – София, в ликвидация по ф.д.
№ 12959/2003 на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ канят кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си в тримесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адреса на управление на сдружението.
6086
Мария Грозданова Великова – ликвидатор на
СНЦ „Сдружение за интеграция и развитие на
гражданското общество“ със седалище София
и адрес на управление, ж.к. Фондови жилища,
бл. 209, вх. Б, ет. 6, ап. 55, в ликвидация по ф. д.
№ 7798/2002 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредиторите на сдружението да
предявят своите вземания.
6123
Надежда Спасова Връцкова – ликвидатор
на сдружение „Спортен клуб Лозенец“, София,
в ликвидация по ф.д. № 2859/2004 г. на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6053
Никола Минков Колев – ликвидатор на сдружение „Олимпос“ – Шумен, в ликвидация по
ф.д. № 743/2004 на Шуменския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в
срок един месец от датата на постановяване на
решението на съда.
5833
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