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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Временната
комисия за изработване на проект на нов
Изборен кодекс
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и
Решение на Народното събрание за създаване
на Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс от 20 юни 2013 г.
РЕШИ:
1. Избира Данаил Димитров Кирилов за
член на Временната комисия за изработване
на проект на нов Изборен кодекс.
2. Избира Красимир Георгиев Ципов за
член на Временната комисия за изработване
на проект на нов Изборен кодекс.
3. Избира Цецка Цачева Данговска за член
на Временната комисия за изработване на
проект на нов Изборен кодекс.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6926

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
икономическата политика и туризъм
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 Александър Руменов Ненков, Антоний Йорданов Йорданов, Владислав Иванов
Горанов, Даниела Владимирова Савеклиева,
Делян Александров Добрев, Димитър Бойчев
Петров, Евгени Димитров Стоев и Николай
Николов Апостолов за членове на Комисията
по икономическата политика и туризъм.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6927

РЕШЕНИЕ

за попълване и промяна в състава на Коми
сията 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
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РЕШИ:
1. Избира Андон Петров Андонов, Данаил Димитров Кирилов, Делян Александров
Добрев, Диана Иванова Йорданова, Димитър
Борисов Главчев, Ивайло Ангелов Московски,
Петя Цветанова Аврамова и Цецка Цачева
Данговска за членове на Комисията по енергетика.
2. Освобождава Николай Симеонов Малинов като член на Комисията по енергетика.
3. Избира Таско Михайлов Ерменков за
член на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6928

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
бюджет и финанси
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 Владислав Иванов Горанов, Десисла ва Жекова Та нева, Диа на Ива нова
Йорданова, Димитър Борисов Главчев, Кирил
Боянов Калфин, Красимир Неделчев Стефанов,
Менда Кирилова Стоянова и Пламен Веселинов Йорданов за членове на Комисията по
бюджет и финанси.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6929

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 Данаил Димитров Кирилов, Деси
слава Вълчева Атанасова, Димитър Николов
Лазаров, Емил Йорданов Радев, Желязко
Иванов Желязков, Красимир Георгиев Ци-
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пов, Снежина Минчева Маджарова и Цецка
Цачева Данговска за членове на Комисията
по правни въпроси.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6930

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
регионална политика и местно самоуправ
ление
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 Александър Руменов Ненков, Лиляна Павлова Николова, Любен Петров Татарски,
Николай Нанков Нанков, Румен Иванов Иванов, Стефан Господинов Господинов, Стефан
Иванов Дедев и Томислав Пейков Дончев за
членове на Комисията по регионална политика
и местно самоуправление.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6931

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
инвестиционно проектиране
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 Аксения Бориславова Тилева, Владимир Вълчев Митрушев, Евгения Бисерова
Алексиева, Иван Стоев Чолаков, Любен Петров
Татарски, Павел Андреев Гуджеров, Теодора
Радкова Георгиева и Христо Илиев Калоянов
за членове на Комисията по инвестиционно
проектиране.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6932
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РЕШЕНИЕ

РЕШИ:

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

Избира Веселин Бориславов Вучков, Галина Стефанова Милева-Георгиева, Златко
Димитров Тодоров, Красимир Георгиев Ципов,
Любомир Димитров Христов, Пламен Дулчев
Нунев, Пламен Тачев Петров и Румен Иванов
Иванов за членове на Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред.

за попълване на състава на Комисията по
външна политика

РЕШИ:
Избира Валентин Иванов Радев, Джема
Маринова Грозданова, Иван Стефанов Вълков, Николай Петков Петков, Пламен Иванов
Манушев, Светлин Димитров Танчев, Семир
Хусеин Абу Мелих и Стефан Иванов Дедев за
членове на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6933

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
отбрана
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 Антоний Йорданов Йорданов, Валентин Иванов Радев, Владимир Цветанов
Тошев, Доброслав Дилянов Димитров, Дончо
Спасов Баксанов, Любомир Димитров Хрис
тов, Пламен Иванов Манушев и Цветомир
Цвятков Михов за членове на Комисията по
отбрана.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6934

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
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

Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6935

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 Валентин Стефанов Василев, Владимир Иванов Иванов, Георги Иванов Андонов,
Десислава Жекова Танева, Димитър Ангелов
Иванов, Здравко Димитров Димитров, Петър
Илиев Якимов и Цвета Вълчева Караянчева
за членове на Комисията по земеделието и
храните.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6936

РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията по
труда и социалната политика
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 Валентин Стефанов Василев, Владислав Тошков Николов, Галя Енева Захариева,
Георги Цветанов Марков, Гинче Димитрова
Караминова, Светлана Ангелова Найденова,
Тотю Младенов Младенов и Цвета Вълчева
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Караянчева за членове на Комисията по труда
и социалната политика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6937

РЕШЕНИЕ

за попълване на 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:
Изби ра А ксени я Борисла вова Ти лева,
Донка Димитрова Иванова, Ирена Иванова
Коцева, Ирена Любенова Соколова, Корнелия Добрева Маринова, Красимира Пенева
Анастасова, Милена Цветанова Дамянова и
Стефани Михнева Михайлова за членове на
Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6938

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
въпросите на децата, младежта и спорта
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 Га л я Енева За хариева, Георги
Иванов Андонов, Даниел Георгиев Георгиев,
Златко Димитров Тодоров, Иван Стоев Чолаков, Милена Цветанова Дамянова, Стефани
Михнева Михайлова и Теодора Радкова Георгиева за членове на Комисията по въпросите
на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6939
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РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
здравеопазването
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 Галина Стефанова Милева-Георгиева, Даниела Атанасова Дариткова-Проданова,
Дарин Иванов Димитров, Десислава Вълчева
Атанасова, Джема Маринова Грозданова,
Кирил Добрев Добрев, Лъчезар Богомилов
Иванов и Семир Хусеин Абу Мелих за членове
на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6940

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
околната среда и водите
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 Даниел Георгиев Георгиев, Ивелина Веселинова Василева, Ирена Георгиева
Узунова, Мирослав Николов Петков, Митко
Ж ивков Захов, Павел А лексеев Христов,
Силвия Анастасова Хубенова и Станислав
Стоянов Иванов за членове на Комисията по
околната среда и водите.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6941

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии и
съобщения
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
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РЕШИ:
Избира Атанас Иванов Ташков, Емануела
Здравкова Спасова, Желязко Иванов Желязков, Ивайло Ангелов Московски, Иван
Стефанов Вълков, Павел Алексеев Христов,
С танислав С т оянов Иванов и Ц вет ом и р
Цвятков Михов за членове на Комисията
по транспорт, информационни технологии и
съобщения.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6942

РЕШЕНИЕ

за попълване на 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:
Избира Гинче Димитрова Караминова,
Ирена Иванова Коцева, Ирена Любенова
Соколова, Кирил Добрев Добрев, Красимир
Любомиров Велчев, Лъчезар Богомилов Иванов, Светлана Ангелова Найденова и Стефан
Господинов Господинов за членове на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6943

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията за
взаимодействие с граждански организации
и движения
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 Менда Кирилова Стоянова, Нели
Рускова Петрова и Тотю Младенов Младенов
за членове на Комисията за взаимодействие
с граждански организации и движения.
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Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6944

РЕШЕНИЕ

за попълване на 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
РЕШИ:
1. Избира Владислав Тошков Николов, Даниела Владимирова Савеклиева, Дарин Иванов
Димитров, Дончо Спасов Баксанов, Евгени
Димитров Стоев, Корнелия Добрева Маринова, Мирослав Николов Петков и Николай
Петков Петков за членове на Комисията по
правата на човека и жалбите на гражданите.
2. Избира Ради Николов Стоянов за член
и заместник-председател на Комисията по
правата на човека и жалбите на гражданите.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6945

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:
Избира Емануела Здравкова Спасова, Ирена
Георгиева Узунова, Йоана Милчева Кирова,
Красимир Любомиров Велчев, Красимира Пенева Анастасова, Митко Живков Захов, Петър
Илиев Якимов и Петя Цветанова Аврамова за
членове на Комисията по вероизповеданията
и парламентарна етика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6946
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РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на интереси
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 Емил Йорданов Радев, Красимир
Неделчев Стефанов и Снежина Минчева Маджарова за членове на Комисията за борба с
корупцията и конфликт на интереси.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6947

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията за
контрол над службите за сигурност, използ
ването и прилагането на специалните разуз
навателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения
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 Веселин Бориславов Вучков, Димитър Николов Лазаров и Пламен Дулчев
Нунев за членове на Комисията за контрол
над службите за сигурност, използването и
прилагането на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6948

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европей
ските 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
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РЕШИ:
Избира Владимир Цветанов Тошев, Евгения
Бисерова Алексиева, Ивелина Веселинова Василева, Лиляна Павлова Николова, Николай
Нанков Нанков, Светлин Димитров Танчев,
Силвия Анастасова Хубенова и Томислав
Пейков Дончев за членове на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6949

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 16 от Конституцията на Република България
и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклада за прилагането на закона и
за дейността на административните съдилища
през 2011 г., внесен от Висшия съдебен съвет.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6979

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 16 от Конституцията на Република България
и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за
съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклада за прилагането на закона и
за дейността на административните съдилища
през 2012 г., внесен от Висшия съдебен съвет.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6978
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството, организацията на работата
и финансирането на Специализирания екс
пертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности (ДВ, бр. 48 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 1 изменя така:
„(1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател и постоянни членове.
Председателят и заместник-председателят се
избират с решение на съвета.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от заместник-председателя.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Стоянович
6853

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Iз-1681 от 2012 г. за определяне на
условията и реда за осигуряване на безплатна
храна за служителите на МВР, работещи при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, и на ободряващи напитки за слу
жителите на МВР, които работят на смени
(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 78
от 2012 г. и бр. 13 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6 думите „се получава срещу
ваучери“ се заменят със „се осигурява чрез
предоставянето на ваучери или пари“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 след думите „писмени
заявки“ се добавя „за ваучери“.
§ 3. В чл. 11 думите „Безплатната храна
и“ се заличават.
§ 4. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Основният текст на § 2 става § 2, ал. 1
и се изменя така:
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„§ 2. (1) До прекратяване на доставките по
договори за осигуряване на безплатна храна
чрез предоставяне на купони се прилага
следния ред:“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За правоимащите служители, на които
не е осигурена безплатна храна по реда на
ал. 1, както и за всички служители, работещи
при специфични условия и рискове за живота
и здравето, до създаване на възможност за
осигуряване на безплатна храна чрез предоставяне на ваучери стойността на безплатната
храна се предоставя в пари.“
Министър:
Цветлин Йовчев
6879

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91
от 2009 г., бр. 94 от 2011 г. и бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 4 думите „на Закона за
конт рол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП)“ се заменят с „към
чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87
от 2011 г.)“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думата „предписват“ се
заменя с „отпускат“, а думите „Наредба № 24
от 2000 г. за условията и реда за осъществяване
на субституиращи и поддържащи програми
за намаляване на здравните щети за лица,
зависими от наркотични вещества (обн., ДВ,
бр. 91 от 2000 г.; изм., бр. 70 от 2007 г.)“ се
заменят с „Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр. 49
от 2012 г.)“.
§ 3. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 7 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се
извършва на специална рецептурна бланка,
предоставена от Министерството на здраве
опазването, с жълт цвят – за лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията
и веществата като наркотични, и със зелен
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цвят – за лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества от приложение № 3
към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични.“
§ 6. В чл. 12 ал. 3 се отменя.
§ 7. Член 13 се отменя.
§ 8. В чл. 15 след думите „от 30 дни“ се
поставя запетая и се добавя „с изключение
на случаите по чл. 30в“.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „лекарствени продукти“ се добавя „по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ)“.
2. В ал. 4 думите „НЗОК/РЗОК“ се заменят
с „НЗОК/Регионалната здравноосигурителна
каса (РЗОК)“.
§ 10. Създава се член 23а:
,,Чл. 23а. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, работещи в лечебни заведения – изпълнители
на процедури за асистирана репродукция по
договор с НЗОК, предписват на ЗЗОЛ лекарствени продукти за контролирана овариална
(хипер)стимулация.
(2) Лекарствените продукти за контролирана овариална (хипер)стимулация се предписват с Протокол за контролирана овариална
хиперстимулация съгласно раздел VI, т. 5.6
и раздел IX, т. 3.2 от приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г.
за дейности по асистирана репродукция (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.).“
§ 11. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Лекарствените продукти, които
напълно или частично се заплащат от НЗОК
за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК № 5 по
приложение № 6), рецептурна бланка (образец
МЗ – НЗОК № 5А по приложение № 7) или за
тях сe издава протокол (образец по приложение № 8) по ред, определен в националните
рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.“
§ 12. В чл. 30, ал. 3 думите „6 месеца“ се
заменят със „180 календарни дни“.
§ 13. В глава трета „Предписване на лекарствени продукти“ се създава раздел V „Предписване на лекарствени продукти в лечебни
заведения със стационар“ с чл. 30а – 30д:
„Раздел V
Предписване на лекарствени продукти в лечебни заведения със стационар
Чл. 30а. (1) Предписването на лекарствени
продукти в лечебни заведения със стационар
за хоспитализирани пациенти се извършва на
лекарствен лист съгласно приложение № 8а.
(2) Лекарственият лист по приложение № 8а
може да бъде и в електронна форма.
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(3) Лекарственият лист по приложение
№ 8а се попълва от лекуващия лекар в два
екземпляра, подписва се от началника на
отделението – първият е за болничната аптека, а вторият – се предава в отделението,
заедно с лекарствените продукти. Срокът на
съхранение на лекарствения лист е 5 години.
Чл. 30б. (1) Предписването на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, в
лечебните заведения със стационар за хоспитализираните болни се извършва на отделен
лекарствен лист.
(2) Лекарственият лист по ал. 1 се попълва
от лекуващия лекар в два екземпляра, подписва
се от началника на отделението – първият е
за болничната аптека, а вторият се предава в
отделението заедно с лекарствените продукт и.
Срокът на съхранение на лекарствения лист
е 5 години.
Чл. 30в. (1) Предписването на лекарствени
продукти по чл. 30г, ал. 4, т. 2 се извършва
на специалните рецептурни бланки по чл. 11.
(2) Специалната рецептурна бланка по ал. 1
се издава в три екземпляра, първите два от
които се предават от пациента в болничната
аптека, а третият се съхранява от лекуващия
лекар.
(3) Предписаните лекарствени продукти по
ал. 1 се вписват в медицинската документация
на пациента.
Ч л. 30 г. (1) Лек ар с т вен и п р од у к т и по
чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, заплащани напълно от НЗОК, могат да предписват лицата
по чл. 4, ал. 1, работещи в лечебни заведения
за болнична помощ по клинични пътеки/клинични процедури/процедури по Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 112 от 2004 г.).
(2) Когато съгласно наредбата по ал. 1
лекарствените продукти за злокачествени
заболявания се заплащат от НЗОК извън
цената на клиничните пътеки/клиничните
процедури, същите се предписват и прилагат
съгласно терапевтичните схеми за лечение в
съответствие с националния рамков договор
за медицинските дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
(3) Лекарствените продукти по ал. 2, с
изключение на опиоидните аналгетици, се
предписват по предложение на лекуващия
лекар/лекар по дентална медицина, което се
одобрява от комисия в състав от най-малко
трима лекари, определена със заповед на
ръководителя на лечебното заведение. За
своята работа комисията изготвя протокол
по образец съгласно приложение № 8б, който
важи за срок шест месеца.
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(4) Лицата по ал. 1 могат да предписват на
ЗЗОЛ със злокачествени заболявания лекарствени продукти за лечение/продължаване
на лечението в извън стационарни условия,
както следва:
1. лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална
химиотерапия – при дехоспитализация на
ЗЗОЛ, лекувани в същото лечебно заведение
по клинични пътеки или клинична процедура
за системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания;
2. опиоидни аналгетици – при диспансерно
наблюдение при злокачествени заболявания
и при вродени хематологични заболявания.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 ЗЗОЛ следва
да са лекувани по клинични пътеки, посочени в приложение № 5 на Наредба № 40 от
2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
при които стойността на лекарствените продукти се заплаща от НЗОК извън цената на
пътеката.
30д. (1) Лекарствените продукти по чл. 30г,
ал. 4, т. 1 се предписват на рецептурна бланка
(образец МЗ НЗОК № 6 по приложение № 8в)
за лечение на злокачествени заболявания в
количества за не повече от 30 дни.
(2) Рецептурната бланка по ал. 1 се издава
в два екземпляра, първият от които се предава чрез пациента на аптеката на лечебното
заведение със стационар, а вторият се съхранява от лекуващия лекар/лекар по дентална
медицина.
(3) Рецептите са валидни за срок 15 дни
от датата на издаването им.
(4) Лицата по чл. 30г, ал. 1 могат да разпечатват образците на документите по ал. 1,
като същите съдържат задължително всички
реквизити.“
§ 14. В чл. 31, т. 3 думите „(ДВ, бр. 104 от
2007 г.)“ се заменят с „приета с Постановление
№ 97 на Министерски съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 40 от 2013 г.)“.
§ 15. В чл. 34, ал. 1, т. 1 думите „произведен
и“ се заличават.
§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и лекарствените листове“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „Наредба № 21 от 2000 г.
за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2000 г.; изм., бр. 55 от 2005 г.)“
се заменят с „Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността
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при извършване на дейности с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества (ДВ, бр. 86 от 2000 г.)“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато лекарствени ят прод у кт по
чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, съдържащ наркотични вещества, се заплаща от НЗОК за
домашно лечение, аптеката предава втория
екземпляр от рецептата на РЗОК за отчетност и контрол на всяко 16-о и 1-во число
на месеца.“
4. Алинея 5 се отменя.
§ 17. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „както и лекарствените
листове“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и лекарствените листове“
се заличават.
§ 18. В чл. 43 думите „или лекарствен
лист“ се заличават.
§ 19. В чл. 44, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 2
ЗКНВП“ се заменят с „чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията
и веществата като наркотични“.
§ 20. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 след думите „НЗОК“ се добавя
„с изключение на лекарствените продукти
по чл. 30г, които се отпускат от болничните
аптеки“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато лекарственият продукт се отпуска в опаковка, различна от окончателната,
се отбелязват всички данни от окончателната
опаковка на производителя и се предоставя
листовката за пациента.
(5) На обратната страна на рецептата се
записват данните от личната карта (паспорт)
на пациента и на получателя, когато лекарствените продукти не се получават лично от
пациента.“
§ 21. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „болни“ се заменя с
„пациенти“.
2. В ал. 2 думите „чл. 258, ал. 5“ се заменят
с „чл. 261а, ал. 5“.
§ 22. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. При приемане на лекарствените
листове магистър-фармацевтът задължително проверява дали са спазени изискванията
за предписване на лекарствени продукти по
чл. 8, 14 и 15.“
§ 23. В чл. 50, ал. 2 думите „и се предоставя листовката за пациента“ се заличават.
§ 24. Създават се чл. 50а – 50е:
„Чл. 50а. (1) Първите екземпляри на лекарствените листове, по които са отпуснати
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, се задържат в болничната аптека
и се съхраняват за срок една година, като
се представят на контролните органи при
проверка.
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(2) След изпълнение на предписанията по
лекарствения лист за лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, вторият
екземпляр се съхранява в отделението за
срок 5 години.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 първите екземпляри от лекарствените листове се
предават с приемно-предавателен протокол
на инспекторите в РЗИ, които ги съхраняват
за срок 10 години.
(4) При отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на
лекарствен лист, необходимата информация
от него се въвежда в регистъра по чл. 3, ал. 2
от Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията
към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества
и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Чл. 50б. (1) Лекарствените продукти по
чл. 30г, ал. 4, т. 2 се отпускат от аптеки на
лечебните заведения със стационар, сключили
договор с НЗОК за клинична процедура по
диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ със злокачествени заболявания.
(2) Първите екземпляри на рецептите, с
които са предписани лекарствени продукти
по чл. 30г, ал. 4, т. 2, се подреждат в хронологичен ред, като необходимата информация от
тях се въвежда в регистъра по чл. 3, ал. 2 от
Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към
документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, и на първия екземпляр се отбелязват трите имена и данните от документа за
самоличност на приносителя на рецептата.
(3) Първият екземпляр от рецептите по ал. 2
се предават в РЗОК ежемесечно в сроковете
за отчитане дейността на лечебното заведение.
(4) Вторите екземпляри от рецептите по
ал. 2 се изпращат на инспектора по наркотичните вещества в РЗИ по опис на хартиен
и електронен носител в срок до 10 дни след
края на всеки месец.
(5) В аптеката на лечебното заведение се
съхраняват копия на рецептите, по които са
отпуснати лекарствени продукти по ал. 1, в
продължение на една година, като се представят на контролните органи при проверка.
Чл. 50в. Забранява се отпускане в болничната аптека на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, по рецепта или
лекарствен лист, предписани преди повече
от 7 дни.
Чл. 50г. (1) Забранява се в болничната
аптека отпускане на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата
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за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични, в количества,
по-големи от предписаните.
(2) При установяване на несъответствия в
предписанието и максимално допустимата доза
магистър-фармацевтът в болничната аптека
е длъжен да се консултира с предписалия
рецептата/лекарствения лист лекар.
(3) При невъзможност за изпълнение на
предписанието след консултацията по ал. 2
рецептата/лекарственият лист се връща на
лекаря за анулиране.
Чл. 50д. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по чл. 30г, ал. 4, т. 2, когато
приносителят на рецептата е под 18 години.
Чл. 50е. (1) Лекарствените продукти по
чл. 30г, ал. 4, т. 1 се отпускат от аптеки на
лечебните заведения със стационар, сключили договор с НЗОК за клинични пътеки по
чл. 30г, ал. 5 и/или клинична процедура за
системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания.
(2) Копия на рецептите, по които са отпуснати лекарствени продукти по ал. 1, се
съхраняват в аптеката на лечебното заведение
в продължение на една година, като се представят на контролните органи при проверка.“
§ 25. В чл. 51 думите „приложение № 4“
се заменят с „чл. 11, ал. 1“.
§ 26. В чл. 52, ал. 1 думите „специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества по
приложение № 4“ се заменят със „специалните
рецептурни бланки по чл. 11, ал. 1“.
§ 27. В чл. 52, ал. 3 думите „приложение
№ 4“ се заменят с „чл. 11, ал. 1“.
§ 28. В чл. 55, ал. 2 думите „дирекция
„Наркотични вещества“ към“ се заменят със
„специализираната администрация на“.
§ 29. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3
в т. 5 думите „чл. 3, ал. 2 ЗКНВП“ се заменят с „чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични“.
§ 30. Приложение № 3 се отменя.
§ 31. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 2
Лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2
и 3 от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, в
комбинация с други лекарствени вещества
1. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum,
Metamizolum, Paracetamolum.“

§ 32. Създава се приложение № 8а към
чл. 30а, ал. 1:
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„Приложение № 8а
към чл. 30а, ал. 1

“
§ 33. Създава се приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3:

„Приложение № 8б
към чл. 30г, ал. 3

ПРОТОКОЛ № ............/20 ….. г.
Днес ….....................................……………………… комисия, назначена със заповед № …. в състав
(име и фамилия, специалност)
Д-р
Д-р
Д-р
разгледа представената от лекуващия лекар медицинска документация, включваща анамнезата и
обективния статус на пациента за предписване на лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания.
Име:
ЕГН:
Адрес (гр./с., ул. №):
Въз основа на горното комисията установи, че пациентът страда от:
Телесна маса:
Хистология:
Оперативно лечение:
Дата:
Вид на операцията:

(разгърната диагноза)
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Следоперативна радиотерапия:
Адювантна
Химиотерапия:
Схема:
Брой курсове:
Метастази:
Дата на установяване:
Метод на установяване:
І линия
химиотерапия
Схема:
Брой курсове:
Дата на завършване:
Ефект от лечението:
Дата на прогресия:
ЕСОG статус:
Лабораторни и образни изследвания:
Друга информация:

Неадювантна
химиотерапия:
Схема:
Брой курсове:
Локализация:
ІІ линия
химиотерапия
Схема:
Брой курсове:
Дата на завършване:
Ефект от лечението:
Дата на прогресия:

Комисията предлага по-нататъшното лечение да започне/продължи със следните лекарствени
продукти за срок от два месеца:
Лекарствен
продукт

Лек. форма

Лек. концентрация

Количество за
двумесечен
курс

Протоколът е валиден за 6 месеца, до ..........…..
Ръководител на лечебното заведение:

Членове: 1. ........................
(подпис, печат)

2. ........................
3. ........................ “

§ 34. Създава се приложение № 8в към чл. 30д, ал. 1:

„Приложение № 8в
към чл. 30д, ал. 1

Рецептурна бланка № .....................
за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК
........................................................................................
Наименование на лечебното заведение – Рег. №
Лекар (име) ........................................................................................................................................................................
УИН на лекаря ............................................................................................... Дата: .....................................................
Заболяване група № ............................................................................................................................... по прил. № 1
Протокол № .................................................................................................... Дата: ......................................................
Rp.
1
2
3

Пациент:
ЕГН:

Лекар:
(подпис и печат)

Дом. адрес:
Гр./(с.)
Отпуснал:
Маг. фарм.
(подпис и печат)

Получил:
Дата:“
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§ 35. В приложение № 9 към чл. 53, ал. 1
думите „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ се заменят с „РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ“, а думите „РЦЗ“
се заменят с „РЗИ“.
§ 36. В наименованието на приложение
№ 10 к ъм ч л. 54 д у ми те „ч л. 3, а л. 2 на
ЗКНВП“ се заменят с „чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията
и веществата като наркотични“.
Министър:
Таня Андреева
6851

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 41 от 20 08 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат
и/или предлагат домашни любимци с цел
търговия, към пансиони и приюти за животни
(обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 43 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 1 думата „зоомагазина“
се заменя с „развъдника“.
§ 2. В чл. 6, т. 3 съюзът „или“ се заменя
с „и“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „г“ думата „етиологичните“
се заменя с „етологичните“.
2. В т. 14 думата „маркировката“ се заменя
с „идентификацията“.
§ 4. В чл. 10, ал. 1 в т. 1 и 2 думата „маркировката“ се заменя с „идентификацията“.
§ 5. В наименованието на раздел III след
думата „зоомагазините“ се добавя „и развъдниците“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 след думата „зоомагазините“ се добавя „и развъдниците“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „зоомагазина“ се
добавя „и развъдника“.
2. В ал. 3 се създават т. 17 и 18:
„17. адрес и телефон на съответната регионална инспекция по околна среда и води
(РИОСВ), в която животното трябва да се
регистрира, съгласно изискванията на чл. 22,
ал. 1 и чл. 22а от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
18. за кучета – задължението на собственика да го представи на ветеринарен лекар,
упражняващ ветеринарномедицинска практика, за регистрация по чл. 174 ЗВД.“
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) В зоомагазините и развъдниците
се продават само:
1. здрави животни, на които е извършена
необходимата ветеринарномедицинска профилактика;
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2. животни с документ за произход или
придобиване, включително съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за биологично
разнообразие за екземпляри от видове гръбначни животни, включени в Приложение А
и В на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета
от 9 декември 1996 г., относно защитата на
видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;
3. кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени, ваксинирани и
идентифицирани с микрочип;
4. диви животни, идентифицирани с микрочип съобразно вида на екземпляра.
(2) Продажбата на диви животни се осъществява при спазване на изискванията на
чл. 21, чл. 22, ал. 2 от Закона за защита на
животните и лицата, които търгуват с тях, изпращат в регионалната инспекция по околната
среда и водите данните на лицето, закупило
животното.“
§ 9. В чл. 20 се създава точка 7:
„7. хамстери – 5 седмици.“
§ 10. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думата „зоомагазина“ се
добавя „/развъдника“.
2. В т. 9 думата „дейност“ се заменя с „практика“ и след нея се добавя „в зоомагазините“.
§ 11. В чл. 59, ал. 2 думите „чл. 63, т. 1, 2
и 6“ се заменят с „чл. 63, т. 1, 2 и 5“.
§ 12. В чл. 71 след думата „зоомагазина“
се добавя „/развъдника“.
§ 13. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „маркира“ се заменя с
„идентифицира“.
2. В ал. 2 думата „маркировката“ се заменя
с „идентификацията“.
3. В ал. 3 думата „маркирани“ се заменя
с „идентифицирани“.
§ 14. В чл. 81, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „параинфлуенца“ се
поставя запетая и се добавя „лептоспироза“.
2. В т. 2 след думите „вирусен ентерит“ се
поставя запетая и се добавя „бяс, калицивирусна инфекция“.
§ 15. В чл. 89, ал. 7 думите „се разбират“
се заменят с „проявяват търпимост“.
§ 16. В чл. 95, ал. 2 думата „писмено“ се
заменя с „писмена декларация“.
§ 17. В чл. 100, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3, буква „ж“ думите „постоянната
идентификация“ се заменят с „идентификацията“.
2. В т. 9 след думата „статус“ се добавят
думите „и данни за извършени обезпаразитявания на животното“.
3. В т. 11 и 12 думата „кучето“ се заменя
с „животното“.
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§ 18. Наименованието на раздел I на глава четвърта се заменя с „Изисквания към
приюти“.
§ 19. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. (1) Приюти за животни се регистрират в Областната дирекция по безопасност
на храните (ОДБХ) и трябва да разполагат със:
1. помещение за приемане на граждани и
водене на картотека;
2. помещение за извършване на общи
манипулации и първа помощ на животните;
3. помещение за персонала;
4. санитарен възел;
5. помещение за съхранение и приготвяне
на храна;
6. помещение за съхранение на оборудване
за почистване и дезинфекциране на помещенията и приборите и подходящо обезопасено
място за съхранение на ветеринарномедицински продукти;
7. карантинно помещение;
8. отделни помещения или заграждения с
къщички за кучета съгласно чл. 105а – 105б за
настаняване на здрави животни според вида
и изискванията за отглеждането им;
9. помещение за болни или наранени животни;
10. помещение с ниска температура за
трупове на животни с контейнер, хладилна
камера или фризер за трупове на животни;
труповете на животните се поставят в индивидуални найлонови чували;
11. място за игра и разходка на животните.
(2) За осигуряване на здравните грижи за
животните приютът трябва да има сключен
договор за ветеринарномедицинско обслужване с регистрирано по реда на чл. 30 ЗВД
ветеринарномедицинско заведение или да
разполага с такова в самия приют.
(3) Помещенията по ал. 1, т. 7 и 10 трябва
да са минимум по едно на територията на
съответната община.“
§ 20. В чл. 102 думите „съгласно чл. 47,
ал. 1 и 3 ЗЗЖ – кастрация, обезпаразитяване,
ваксинация срещу бяс, маркировка и връщане
на животните по местата, от които са взети“
се заменят със „съгласно изискванията на
глава пета от ЗЗЖ“.
§ 21. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „оградена“ се поставя запетая и се добавя „с ограда, която не
позволява преминаването на домашни и/или
диви животни“.
2. В ал. 2 думите „по някой от следните
начини: жива охрана, алармен механизъм,
видеокамери“ се заменят с „от жива охрана,
която може да ползва помощта на алармен
механизъм или видеокамери“.
§ 22. Член 104 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

„Чл. 104. Помещенията по чл. 101, ал. 1, т. 2,
7 и 9 и тези, в които са настанени животните,
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. стените и подовете на помещенията
трябва да имат покритие от непропусклив и
нехигроскопичен материал, който може лесно
да бъде почистен и дезинфекциран; те трябва
да са устойчиви на издраскване и дъвчене;
2. в затворените помещения за животни
трябва да има достатъчно добра вентилация и
да се осигури достатъчно естествено и изкуствено осветление; в тези помещения стените
и покривът трябва да са добре изолирани;
3. в помещенията за болни и наранени
животни и за такива, които излизат от анестезия, температурата не трябва да е по-ниска
от 15 °С.“
§ 23. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „за настаняване на
кучета“ се добавя „за период, по-дълъг от
5 дни“.
2. В ал. 4 се създава второ изречение:
„Графикът за разхождане на кучетата се
определя в правилника за вътрешния ред и
организацията на работа в приюта.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай че повече от едно куче бъде
настанено в едно помещение, за всяко куче се
предвижда обща площ (вътрешно и външно
отделение) не по-малко от 6 кв. м, при не
повече от 5 кучета в група. Настаняването е
съобразено с размера, възрастта, темперамента
и теглото на животните.“
4. В ал. 6 след думите „подходящи играчки“
се поставя запетая и се добавя „дървени скари,
пластмасови кучешки легла или лежанки от
друг подходящ материал, които да съответстват
на броя и големината на настанените кучета“.
§ 24. Създават се чл. 105а и 105б:
„Чл. 105а. (1) Групи до 8 кастрирани и
идентифицирани съгласно чл. 174, ал. 3 ЗВД
кучета с приблизително еднакви възраст и
големина може да се настаняват в къщички,
разположени в заградени дворчета, като за
всяко животно се осигурява самостоятелна
къщичка и площта на дворчетата трябва да е
съобразена с броя на настанените кучета, като
всяко куче разполага с обща площ от минимум 6 кв. м (включваща къщичка и дворче).
(2) Ако настанените кучета по ал. 1 са в
групи от повече от 8, но не повече от 20, всяко
едно от тях трябва да разполага с минимална
площ от:
1. 10 м 2 (включваща къщичка и дворче) за
животни до 20 кг;
2. 20 м 2 (включваща къщичка и дворче) за
животни над 20 кг.
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(3) Когато настанените кучета по ал. 1
са в групи от повече от 20, но не повече от
50, квадратурата на куче е равна на броя на
кучетата в заграждението.
(4) До навършване на 4-месечна възраст
кученцата от едно котило може да бъдат нас
танявани на групи в дворчета с къщички, чиято площ позволява на всяко животно да има
постоянен свободен достъп до вода, храна и
сянка и може да се ваксинират с поливалентни
ваксини, съобразно схемите за ваксинация,
посочени в листовката на лицензираните за
употреба ваксини.
Чл. 105б. (1) Всяка къщичка по чл. 105а
отговаря на следните изисквания:
1. има четири плътни стени с вход на една
от тях, покрив и под;
2. стените, подът и покривът са изградени
от материали и по начин, предпазващи кучетата от неблагоприятни климатични условия;
материалите, от които са изградени, позволяват
лесно почистване и дезинфекция;
3. подът е повдигнат/изолиран от земята;
4. има площ, съобразена с големината на
кучето, като то да може свободно да влезе,
да се изправя, да се обръща и да ляга;
5. разположена е под навес или сянка.
(2) Дворчетата, в които са разположени
къщичките по ал. 1, отговарят на следните
изисквания:
1. оградени са с ограда, висока най-малко
2,2 м, непозволяваща излизането на кучетата;
2. повърхността им да е покрита с трева
и/или твърда настилка (чакъл, бетон, пясък,
плочки и други или комбинация от тях).“
§ 25. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „всяка котка“ се
поставя запетая и се добавя „приспособление
за точене на нокти“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Външните заграждения за разходка
на котки трябва да са добре обезопасени и
да разполагат с приспособления за точене на
нокти и катерене.
(5) Котките, обработени съгласно чл. 56
ЗЗЖ, се възстановяват в индивидуални клетки
при температура не по-ниска от 15 °С и за
период, определен от ветеринарен лекар, но
не по-кратък от 24 часа.
(6) При лоши метеорологични условия след
този период котките се връщат на лице, което
е подписало декларация, че ще упражнява
минимум 72-часов надзор и грижи за животното след неговата операция. При липса на
такова лице кастрираните котки се задържат
при условията по ал. 5 още 24 часа.“
§ 26. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Част от общия капацитет за
настаняване на животни в приюта трябва
да позволява работа с агресивни животни и
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тяхното индивидуално настаняване. Когато
в приюта липсват агресивни животни, в индивидуалните клетки могат да се настаняват
други животни.
(2) Кастрираните безстопанствени кучета
се настаняват самостоятелно в отделни клетки
или помещения за следоперативен период,
определен от ветеринарен лекар, но не пократък от 24 часа.
(3) Не се разрешава връщането по места
по чл. 47, ал. 3 ЗЗЖ на частично или напълно
упоени животни.“
§ 27. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се
създава второ изречение: „Броят на персонала
се утвърждава от управителя на приюта в
съответствие с капацитета на приюта.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Персоналът по ал. 1 спазва изискванията на чл. 78 и 89.“
§ 28. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Собственикът на приют
трябва да има“ се заменят с „Приютът трябва
да разполага с“, а след думата „средства“ се
поставя запетая и се добавя „лицензирани
съгласно чл. 163 ЗВД“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 5 след думата „оборудвано“ се добавя „с индивидуални клетки (по възможност
подвижни)“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. е закрито, да осигурява защита от
атмосферните условия и да е с достатъчна
вентилация;“
г) в т. 9 думите „е изградено“ се заменят
с „има покритие“;
д) точка 10 се изменя така:
„10. бъде ясно обозначено, че превозва
животни и върху външната страна на купето
да са изписани името, адресът и телефонният
номер на приюта или организацията, която
го стопанисва.“
§ 29. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. Животните се залавят при спазване изискванията на чл. 42 ЗЗЖ с ръце, примки,
мрежи и други хуманни методи, а ако това
е невъзможно, чрез употреба на упойващи
вещества, когато се касае за куче, чиято дозировка се определя от ветеринарен лекар.“
§ 30. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 буква „д“ се отменя.
2. В т. 3 след думите „механични устройства“ се добавя „(машини, моторни превозни
средства)“, а думата „рогата“ и запетаята след
нея се заличават.
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§ 31. Член 114 се изменя така:
„Чл. 114. (1) В приюта се приемат безстопанствени животни в рамките на работното
време, а за спешни случаи се осигурява дежурен
телефон поне в един приют на територията
на общината.
(2) При получаване на сигнал за наранено
или болно животно управителят на приюта
или упълномощен от него служител трябва
да се погрижи в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 ЗЗЖ животното да бъде
прието в приюта или във ветеринарномедицинско заведение, регистрирано по реда на
чл. 30 ЗВД, с което приютът има договор за
сътрудничество.
(3) При получаване на сигнал за животно
с агресивно поведение, представляващо непосредствена опасност за живота и здравето
на хора и животни, се изпраща незабавно
специализиран екип за неговото залавяне и
настаняване в приют.
(4) Ако за животното има основателни подозрения за заразяване с бяс, управителят на
приюта или упълномощен от него служител
трябва да го изолира и да уведоми Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
или съответната ОДБХ.
(5) При приемане в приюта на скитащо
животно управителят на приюта или упълномощен от него служител проверява дали
животното е обявено за загубено и в този
случай уведомява собственика на животното.“
§ 32. В чл. 115 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Собственикът“ се заменя
с „Управителят“.
2. В ал. 2 след думите „сигнал от собственика“ се поставя запетая и се добавя „съобразно
свободния капацитет на приюта“.
3. В ал. 3 думите „от същия приют“ се
заличават, а думата „собственика“ се заменя
с „управителя“.
4. В ал. 4 думите „правата на собственост
върху животното да преминат в ръцете на
приюта“ се заменят с „приютът да придобие
правата на собственост върху животното“.
5. В ал. 6 думата „евтаназиране“ се заменя
с „евтаназия“, „собственикът“ се заменя с
„управителят“, а „може да откаже“ с „отказва“
и „ветеринарно лечебно“ с „ветеринарномедицинско“.
§ 33. Член 116 се изменя така:
„Чл. 116. Когато в приюта има възможност
за настаняване и прием на котки и при сигнал
за безстопанствени такива, управителят на
приюта или упълномощено от него лице ги
приема. При необходимост им се осигурява
подходящо лечение, кастрират се, идентифицират се по подходящ начин и след като се
възстановят, се връщат по местата, от които
са заловени.“
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§ 34. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Кърмещи животни с малки
се настаняват задължително самостоятелно
в отделни клетки или боксове в помещения,
предпазващи ги от неблагоприятни метеорологични условия. При благоприятни метеорологични условия майката и малките могат
да бъдат настанени в индивидуално дворче
с къщичка, отговарящи на изискванията на
чл. 105б.
(2) Болни животни се настаняват задължително самостоятелно в отделни клетки или
боксове в затворени помещения (постройки)
при спазване на изискванията на чл. 104, т. 3.
(3) Животни с агресивно поведение се
настаняват самостоятелно.“
§ 35. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко новоприето животно с неизвестен здравен статус първоначално трябва да се
постави под карантина за период минимум
14 дни по начин, който не позволява контакт
с други животни.“
2. В ал. 3 думите „три пъти“ се заменят
с „два пъти“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът за карантина по ал. 1 не се
отнася за животните, които приютът обработва съгласно чл. 47, ал. 3 ЗЗЖ (кастриране,
обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс
по схема, одобрена от съответната ОДБХ,
идентифициране и връщане по места на безстопанствени кучета и/или котки), освен в
случаите на съмнение за заболяване.“
§ 36. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в рамките на 24 часа
след приемането му“ се заменят със „съгласно
чл. 46, ал. 2 ЗЗЖ“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ж ивотни, които се настан яват за
доживотно отглеждане в приют, могат да
бъдат ваксинирани с поливалентни ваксини
съобразно схемите за ваксинация, посочени
в листовката на лицензираните за употреба
ваксини.“
§ 37. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „с нуждите им“ се
добавя „съгласно чл. 78 – 80“.
2. В ал. 5 съюзът „със“ се заменя със „с“,
а след думата „периодично“ се добавя „при
спазване изискванията на чл. 83 – 86“.
§ 38. Член 121 се изменя така:
„Чл. 121. (1) Редът за свободния достъп на
граждани до местата с животни, предназначени за осиновяване в общинските приюти,
се определя с правилник за вътрешния ред и
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организация на работа в приюта, съгласуван
със съответната ОДБХ и кмета на общината,
на чиято територия се намира приютът.
(2) Свободният достъп на граждани в приютите по ал. 1 трябва да е не по-малко от 6
часа дневно през делничните дни и поне един
почивен ден седмично (събота или неделя).“
§ 39. Член 122 се изменя така:
„Чл. 122. (1) Собствениците на изгубени
животни подават заявления до управителя
на приюта или упълномощено от него лице,
за да получат обратно своето животно по
възможност в рамките на работния ден или
най-късно 24 часа от подаване на заявлението.
(2) Лицата по ал. 1 имат право на достъп в
приюта в рамките на работния ден на приюта,
включително извън регламентираното време
за свободен достъп.
(3) Управителят на приюта или упълномощен от него служител изисква ветеринарномедицински паспорт на кучето, удостоверяващ
собствеността на животното.
(4) Собственикът на животното трябва
да заплати разходите по настаняването на
животното според актуалния ценоразпис на
приюта.
(5) Управителят на приюта уведомява контролните органи за извършеното нарушение
на чл. 35, ал. 1 ЗЗЖ и налагане на съответните санкции.
(6) При пол у чава не на ж и во т но т о си
собственикът подписва дек лараци я, че е
истинският собственик на животното и че е
получил животното си.
(7) Преди да напуснат приюта, котките и
кучетата трябва да бъдат идентифицирани
съгласно чл. 174, ал. 3 ЗВД, ако нямат идентификация.
(8) Данните от идентификацията по ал. 7 се
въвеждат в информационната система на БАБХ
съгласно чл. 39, ал. 2, т. 14, буква „в“ ЗВД.“
§ 40. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В случаите, когато собственикът или
упълномощено от него лице не потърси животното си в срока по чл. 53 ЗЗЖ или ако
животното е конфискувано или настанено в
приюта, управителят на приюта или упълномощен от него служител го предоставя
безвъзмездно на друго лице, което желае да
го отглежда като компаньон при спазване
разпоредбите на ЗЗЖ.
(2) В случаите, когато има повече от един
желаещ да осинови животното, управителят на
приюта или упълномощен от него служител
го дава на този, който разполага с най-добри
условия за отглеждане.“
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Преди да даде животното за осиновяване, управителят на приюта или упълномощен
от него служител може да провери условията
в дома или обекта, където ще бъде настанено
животното, по изричната покана и съгласие
на кандидата за осиновяване.“
§ 41. В чл. 124 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осиновяване на животно от приют
осиновителите:
1. подписват декларация за осиновяване
по образец, посочен в приложение № 3, с
която се задължават да се грижат добре за
осиновеното животно;
2. регистрират го в общината по местоживеене;
3. попълват декларация, че ще осигуряват
на животното необходимата площ за отглеждане съгласно чл. 34 ЗЗЖ.“
2. В ал. 2 думата „собственика“ се заменя
с „управителя“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Служители на приюта могат да придружават компетентните органи при проверки за
спазване на обстоятелствата в декларацията
по ал. 1, т. 1.“
§ 42. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Собственикът“ се заменя
с „Управителят“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 преди думата „номер“ се добавя
„пореден“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. партиден номер на ваксината против бяс
и на поливалентните ваксини (ако животното
има такива);“
в) в т. 5 думата „заявление“ се заменя с
„информация“;
г) създава се т. 10:
„10. дата и причини за напускане на приюта – избягало, евтаназирано, умряло, върнато
на собственик, осиновено или върнати по
местата на залавяне и други.“
§ 43. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „Собственикът“ се заменя с „Управителят“, а след думите „и грижите за животните“ се слага запетая и се добавя „работата
с доброволци“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилникът по ал. 1 се съгласува със
съответната ОДБХ, а за общинските приюти
и с кмета на съответната община, на чиято
територия се намира приютът.
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(3) Управителят на приюта разработва към
правилника по ал. 1 стандартни оперативни
процедури за всички дейности в приюта съг
ласно глава четвърта от наредбата и план за
действие при извънредни ситуации.
(4) Правилникът по ал. 1 е достъпен за
посетителите в приюта, като се поставя на
видно място.“
§ 44. Член 128 се изменя така:
„Чл. 128. Временните приюти по чл. 47, ал. 3
ЗЗЖ трябва да отговарят на изискванията на
глава четвърта от наредбата.“
§ 45. В чл. 129, ал. 3 думите „самостоятелно, едновременно с проверки с друга цел
или по сигнал за нарушения“ се заменят със
„съгласно чл. 59 ЗЗЖ и чл. 170 ЗВД“.
§ 4 6 . В ч л. 1 31, а л. 2 аб р еви ат у р ат а
„РИОСВ“ се заменя с „Регионалната инспекция по околна среда и води“.
§ 47. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
2. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
3. Абревиат у рата „РВМС“ се замен я с
„ОДБХ“.
4. Думата „чип“ се заменя с „микрочип“.
§ 48. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 5а:
„5а. „Доброволци“ – са лица, които помагат безвъзмездно при ежедневните грижи за
животните и други дейности в приюта.“
2. Създава се т. 9а:
„9а. „Извънредни ситуации“ – ситуации,
често рискови, които възникват неочаквано
и изискват спешни действия.“
§ 49. В § 5 от заключителните разпоредби
думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 50. В приложение № 2 към чл. 8 се правят
следните изменения:
1. В раздел ІV „Гризачи (разред Rodenta)“
навсякъде думата „златен“ се заменя със
„златист“, а думата „златни“ се заменя със
„златисти“.
2. В раздел VІ „Гущери (клас Reptilia)“ в
последното изречение на текста под „Забележки:“ думите „в зоомагазините“ се заличават.
3. В раздел VІІ „Сухоземни и водни костенурки (разред Testudina)“ в последното изречение на текста под „Забележки:“ думите
„в зоомагазините“ се заличават.
4. В раздел ІХ „Кучета и котки“ в таблицата
думите „повече от 3 кучета“ се заменят със
„за всяко следващо куче“.
§ 51. В приложение № 3 към чл. 98, ал. 1 и
чл. 126, ал. 1 се правят следните изменения:
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1. Думите „към чл. 98, ал. 1 и чл. 126,
ал. 1“ се заменят с „към чл. 96, ал. 1 и чл. 99,
т. 3 и 4“.
2. В таблица 1 думите „Минимален под,
площ* (см 2)“ се заменят с „Минимален под,
площ (м 2)“, а думите „Увеличаване на площта
на пода за всяко допълнително куче (см 2)“ се
заменят с „Увеличаване на площта на пода
за всяко допълнително куче (м 2)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) Приютите, регистрирани по реда
на ЗВД преди влизането в сила на тази наредба, следва да се приведат в съответствие
с изискванията:
1. на чл. 105 – до 31.12.2017 г.;
2. на чл. 105а и 105б – до 31.12.2014 г.
(2) Местата за временно настаняване на
кучета съгласно изискванията на отменения
чл. 128ж с Решение № 13774 от 2.11.2012 г. на
ВАС следва да се приведат в съответствие
с изискванията на тази наредба в срок до
1.03.2014 г.
§ 53. Издадените до влизането в сила на
тази наредба от БАБХ лицензи съгласно чл. 163
ЗВД за транспортните средства по чл. 110,
ал. 1 запазват действието си до изтичането
на срока, за който са издадени.
§ 54. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6854

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица
в Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 67, ал. 2 се създава изречение
второ: „Информацията по ал. 1 се удостоверява служебно и в случаите, когато е вече
създадена, събрана, изменена или заличена
от друг административен орган в рамките на
законоустановените му правомощия, но не
е служебно известна/налична в ИА „МА“.“
§ 2. В чл. 104, ал. 3 в края на текста се
поставя запетая и се добавя „когато се изисква
писмено удостоверяване на данните“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Папазов
6852
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-1026
от 25 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 неприсъствен конкурс за
предоставяне на Разрешение за търсене и про
учване на неметални полезни изкопаеми – ин
дустриални – минерали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ, в площ „Изворите“ с размер
47,34 кв. км, разположена в землищата на селата
Здравец, Бенковски, Приселци, Болярци, Добри
дол, Садово и Аврен, община Аврен, област Вар
на, с координати на граничните точки съгласно
приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 годи
ни от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
4. Определям срок за закупуване на конкурсни
те книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 905 на Министер
ството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 176, 02/9263 230, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 500 лв., внесени
по сметка на Министерството на икономиката и
енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупу
ване на конкурсни книжа за площ „Изворите“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
5. Определям срок за приемане на заявле
нията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергети
ката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифа
та за таксите, които се събират в системата на
Министерството 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 – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „Изворите“.
6. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министер
ството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Изворите“. Същото се прилага към
заявлението за участие в конкурса.
7. Определям изисквания за минимални уп
равленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса съгласно приложение № 2.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“, допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
10. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Стойнев

Приложение № 1
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Изворите“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

X [m]
4677715
4673548
4671490
4671359
4675287
4675361
изключена площ
4675041
4675041
4673854
4673854
изключена площ
4676010
4676010
4675445
4675445

Y [m]
9626129
9634646
9634280
9622276
9622216
9626164
9624884
9627053
9627053
9624884
9627490
9628275
9628275
9627490
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№
15.
16.
17.
18.

ДЪРЖАВЕН
X [m]
изключена площ
4673610
4673610
4673125
4673125

Y [m]
9628520
9628870
9628870
9628520

Приложение № 2
към т. 7
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението
кандидат да притежава необходимите за извърш
ване на дейностите по търсене и проучване ми
нимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. минимални у правленск и възмож ности:
кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обеди
нение – всеки един от участниците в него да
представи препоръки (минимум 2 броя) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен екс
пертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един специалист по
обогатяване на полезни изкопаеми, всеки с тру
дов стаж по специалността минимум 3 години;
2. минимални финансови възможности – кан
дидатът да отговаря на едно от следните изис
квания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е ре
ализирал оборот от дейността си за последната
финансова година не по-малко от 100 000 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 обеди
нение – поне един от участниците в него да
представи препоръка от банковa или от другa
финансовa институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълне
ние на дейностите по търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали в площ „Изворите“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обеди
нение – поне един от участниците в него да
представи писмо-намерение от банкова или от
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за
изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали в площ „Изворите“.
По т. 2 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 раз
положение тези ресурси.
6894
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ЗАПОВЕД № РД-16-1152
от 20 август 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за пре
доставяне на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
ЗПБ в площ „Габко“ с размер 1,334 кв. км, разпо
ложена в землищата на с. Скалище, с. Гъсково и
с. Панчево, община Кърджали, област Кърджали,
с координати на граничните точки, приложение
към заповедта.
2. Определям срок на разрешението: 3 годи
ни от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
4. Определям срок за закупуване на конкурсни
те книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“, конкурсните
документи се получават в стая 905 на Министер
ството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 176, 02/9263 230, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 500 лв., внесени
по сметка на Министерството на икономиката и
енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За заку
пуване на конкурсни книжа за площ „Габко“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
5. Определям срок за приемане на заявле
нията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергети
ката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифа
та за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 2011 г. Таксата се внася
по сметка на Министерството на икономиката и
енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Такса за
участие в конкурс за площ „Габко“.
6. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министер
ството на икономиката и енергетиката – IBAN
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BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за
площ „Габко“. Същото се прилага към заявлението
за участие в конкурса.
7. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“, допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
8. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
9. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
А. Янева

Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки, описващи площ „Габко“
(Координатна система 1970 г.)
№

Х [m]

Y [m]

1.

4547500

9417500

2.

4547500

9419400

3.

4547100

9419600

4.

4546550

9418600

5.

4546550

9418225

6.

4546720

9418190

7.

4546860

9418130

8.

4546960

9418050

9.

4547000

9417952

10.

4547090

9417870

11.

4547170

9417730

12.

4547180

9417609

13.

4547100

9417580

14.
6832

4547070

9417500

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-11
от 26 август 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1 и 2 от Закона за виното и спиртните на
питки (ЗВСН) и предложение на Комисията по
ЗВСН при утвърждаването на спиртни напитки с
географско указание, оформено с протокол № 28
от 14.08.2013 г., утвърждавам:
Плодова дестилатна спиртна напитка: сливова
ракия.
С географско указание: „Троянска“.

ВЕСТНИК
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Производител: „Винпром – Троян“ – АД, със
седалище и адрес на управление гр. Троян, кв.
Индустриален.
Общини (населени места), на чиято терито
рия се добиват суровините за производство на
спиртната напитка: гр. Троян, с. Голяма Желязна,
с. Дълбок дол, с. Добродан, с. Врабево, с. Дебнево
и с. Балабанско, намиращи се в община Троян,
област Ловеч.
Засадена площ с овощни градини със сливови
насаждения: 3991,58 дка.
Сортове: сини сливи (Prunus domestica), включ
ва сортовете: „Обикновена домашна слива“,
„Стенлей“ и „Кюстендилска синя слива“.
Характеристики на плодовете:
– общи захари (в т.ч. глюкоза, фруктоза и
захароза): 10 – 14 %;
– органични киселини (основно ябълчена):
0,4 – 0,64 %;
– сухо вещество – 18 – 24 %;
– пектин: 0,4 – 1,5 %;
– механичен състав: ципи – 2 %; месеста
част – 92 – 94 %; костилка – 5 – 6 %.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пълна технологична зрялост
на сливите;
· транспортиране – в подходящи превозни
средства;
· преработка – сливите се смилат в плодоме
лачка и посредством пасираща машина костил
ките се отделят от месестата част;
· метод на ферментация и дестилация:
– смляната сливова каша се транспортира до
ферментационни резервоари; сливовата каша се
засява с мая от селекционирани щамове дрожди;
по време на ферментацията се извършва перио
дично прехвърляне на кашата във ферментаци
онния резервоар, следи се захарното съдържание
и температурния режим; температурата на фер
ментация не бива да надвишава 30° С;
– дестилацията се извършва в колони за гъсти
течности до алкохолно съдържание 55 – 65 об. %;
· метод за обработка – дестилатът се купажи
ра с деминерализирана питейна вода до 42 – 45
об. %; получената ракия се обработва с танин и
желатин в количества, определени по лабораторна
схема; след интензивно разбъркване напитката
престоява най-малко 15 дни за избистряне и
отдекантиране; прехвърля се във фризерна ин
сталация, където се охлажда до минус 10° С; така
се постига стабилност на ракията и се избягват
възможни потъмнявания; напитката престоява
в съдове за термообработка 15 дни, след което
се филтрира с шихтов филтър;
· начин на съхранение – получената ракия се
съхранява в транспортни бъчви; за отлежаване
се използват само дъбови бъчви, като срокът на
стареене е минимум 3 години.
За утвърждаването на плодова дестилатна
спиртна напитка сливова ракия с географско
указание „Троянска“ са представени:
1. Протокол от изпитване № 84 от 8.02.2013 г.
на „НИИВСН“ – ЕООД, София, за основните
физико-химични показатели.
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2. Протокол № 3 от 20.03.2013 г., издаден от
РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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За министър:
А. Янева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-803
от 23 август 2013 г.
По заявление на Община Поморие, предста
влявана от кмета – Иван Алексиев, със Заповед
№ РД-02-14-775 от 16.08.2013 г. на министъра на
регионалното развитие (ДВ, бр. 77 от 2013 г.) е
одобрен подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване на УПИ
V-459, 465, 466, 467, 545, 555, 556, намиращ се в
кв. 19А по плана на гр. Поморие с отреждане
„за рибарско пристанище“, попадащ в зона „А“.
След постановяването на Заповед № РД-02-14775 от 16.08.2013 г. на министъра на регионалното
развитие с писмо на кмета на община Поморие
с изх. № 04-03-17 от 21.08.2013 г. (вх. № 08-00-492
от 22.08.2013 г.) е поискано допускане на предва
рително изпълнение на заповедта на основание
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК).
След като се запознах с искането на кмета
на община Поморие, намирам същото за осно
вателно, поради което с оглед защита на особено
важни обществени интереси на Община Поморие,
както и поради опасността от настъпването на
труднопоправими вреди от закъснението на из
пълнението на проекта за обект „Реконструкция
и модернизация на рибарско пристанище Помо
рие – гр. Поморие“, за който е одобрен ПУП – ПРЗ
със Заповед № РД-02-14-775 от 16.08.2013 г. на
министъра на регионалното развитие, на ос
нование чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 АПК
допускам предварително изпълнение на Заповед
№ РД-02-14-775 от 16.08.2013 г. на министъра на
регионалното развитие за одобряване на под
робен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване на УПИ V-459, 465,
466, 467, 545, 555, 556, намиращ се в кв. 19А по
плана на гр. Поморие с отреждане „за рибарско
пристанище“, попадащ в зона „А“.
Мотиви:
1. Рибарството е един от поминъците на
местното население.
2. Изграждането на рибарско пристанище със
средства от Европейския съюз би допринесло за
развитието на община Поморие.
3. Предварителното изпълнение би защитило
особено важни обществени интереси, тъй като
проект „Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 3.3. „Инвестиции за реконструк
ция и модернизация на рибарски пристанища,
кейови места за разтоварване и покрити лод
костоянки“ от Приоритетна ос 3 „Мерки от общ
интерес“ от Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“на Република България,
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финансирана от Европейския фонд за рибарство
за програмния период 2007 – 2013 г., по който
кандидатства Община Поморие, е със срок да
края на годината и е със стойност приблизително
10 млн. лв.
Заповед та е неразделна част от Заповед
№ РД-02-14-775 от 16.08.2013 г. на министъра на
регионалното развитие.
Предварителното изпълнение може да се об
жалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок след обнародване на заповедта за
предварително изпълнение в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
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Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-810
от 26 август 2013 г.
На основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изме
нение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗР към ЗИД на ЗУТ – ДВ, бр. 66
от 2013 г.), § 124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 ЗУТ (в редакцията
є преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), предвид обстоятелството, че ку
рортен комплекс (КК) „Слънчев бряг“ е селищно
образувание от национално значение (съгласно
Решение № 45 от 25.01.2005 г. на Министерския
съвет на Република България), писмо-молба вх.
№ АУ-15-3 от 13.08.2013 г. на възложителя Георги
Манолов Манолов, управител на „Голдън стар“ –
ООД, със седалище и адрес на управление Плов
див, ул. Белград 6, ЕИК 115761973, собственик
на поземлен имот (ПИ) 51500.505.994, съгласно
скица на Службата по геодезия, картография и
кадастър – гр. Бургас, нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 170, том ХVІІІ,
рег. № 12009, дело № 3446 от 2008 г., писмо изх.
№ АУ-15-3 от 12.06.2012 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройство
то за разрешаване изработването на подробен
устройствен план за УПИ ІV в кв. 75, Решение
№ 303 (т. 35) от протокол № 9 от 27.09.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Несебър, акт на Община
Несебър от 28.08.2012 г. за не/постъпили възра
жения, писмо изх. № 26-00-1736 от 4.07.2012 г.
на Министерството на околната среда и водите,
решения по т. 1 от протокол № УТ-01-02-21 от
21.08.2013 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална поли
тика при МРР одобрявам подробен устройствен
план – план за застрояване за УПИ ІV, намиращ
се в кв. 75 по плана на КК „Слънчев бряг-изток“,
община Несебър, с отреждане – „за КОО“, съ
гласно Заповед № РД-02-14-1825 от 20.12.2008 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството, със следните устройствени
показатели: плътност на застрояване – до 30 %,
Кинт. – до 1,5, минимална озеленена площ – 50 %,
като половината от нея трябва да бъде осигурена
за дървесна растителност, Кк – 10,00 м, попадащ
в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството
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на Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния админи
стративен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
Министър:
Д. Терзиева

6836

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 566
от 26 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1317 от 23.08.2013 г. от зам.-кмет
на община Банско съгласно Заповед № 09-965 от
13.08.2013 г. Общинският съвет – гр. Банско, одо
брява ПУП – ПП за трасе на водопровод – главен
клон К-І от напорен резервоар – 150 куб. м до
контура на регулацията на с. Кремен.
Председател:
Вл. Колчагов

6874
РЕШЕНИЕ № 567
от 26 август 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1318 от 23.08.2013 г. от зам.-кмет
на община Банско съгласно Заповед № 09-965
от 13.08.2013 г. Общинският съвет – гр. Банско,
одобрява ПУП – ПП за трасе на водопровод – гла
вен клон К-І от напорен резервоар – 50 куб. м до
контура на регулацията на с. Обидим.
Председател:
Вл. Колчагов

6875

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 376
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бобо
шево, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Довеждащ водопровод, захранващ поземлен имот
(ПИ) № 14532.40.17 по КВС за землището на гр. Бо
бошево, община Бобошево, област Кюстендил,
с възложител „Рефра“ – ЕООД, ЕИК 131409512,
със седалище и адрес на управление София 1407,
район „Лозенец“, жилищна група „Южен парк“,
бл. 111, ет. 3, ап. 10, представлявано от Николай
Стефанов Стоилов – управител и собственик.

6888

Председател:
Р. Цветин
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-12
от 10 септември 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за тър
говете и конкурсите, решения-протоколи № 9 от
24.04.2012 г., № 20 от 19.02. и 21.02.2013 г. на Об
щинския съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи
№ 13 от 11.07.2012 г., № 10 от 1.04.2013 г., № 15
от 26.06.2013 г., № 18 от 1.08.2013 г. и № 20 от
4.09.2013 г. Надзорният съвет на агенцията реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на об
народването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Алексан
дровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
– павилион – търговски обект, ул. Г. Дъл
бошки, кв. 1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ЗП
44,50 кв.м, с начална тръжна цена 21 600 лв.,
стъпка на наддаване – 220 лв., депозит – 2200 лв.;
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна
сграда с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на
гр. Бургас, ж.к. Братя 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 при
лежащи части от подпокривно пространство,
с начална тръжна цена 439 500 лв., стъпка на
наддаване – 4500 лв., и депозит – 43 950 лв.;
– бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35, обект
№ 1, гр. 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 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 обнародва
не на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотари
ално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лич
но или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие да се внесат по бан
ков 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
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
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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 предложени
ята за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпореди
телни 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 менителни
задължения.

6903

Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 25-52
от 25 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Об
щинският съвет – гр. Бургас, реши да бъде кори
гиран текстът на Решение № 5-6 от 22.12.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас (ДВ, бр. 24 от
2012 г.), като приема следната корекция: вместо
„ПУП – парцеларен план за трасе на канализаци
онен колектор за дъждовни води до УПИ II-136,
отреден за ПСОВ – землище Ветрен“ да се чете
„ПУП – парцеларен план за трасе на канализа
ционен колектор за битови отпадъчни води до
УПИ II-136, отреден за ПСОВ – землище Ветрен“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

6924

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 810
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 775 от 1.08.2013 г. Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 30 200 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за про
дажба на общински нежилищен имот, предста
вляващ: незастроен УПИ ІХ – за производствени
и складови дейности, от стр. кв. 10 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Западна промишлена
зона, собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 3000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 17-ия ден след датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“, като
в случай че 17-ият ден съвпада с неработен ден,
търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне в
Общинската агенция за приватизация на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 9000 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на Общинската агенция за приватизация
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Тър
ново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден
и до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методи
ката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следпри
ватизационен контрол в община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга, при
същите условия, като в случай че така определе
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
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това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗАПОВЕД № 821
от 20 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 2, 3 и 4 и чл. 21 ЗОС, Решение № 6 от
15.07.2013 г. на Конституционния съд на Република
България (ДВ, бр. 65 от 2013 г.) във връзка с не
обходимостта от отчуждаване на имоти – частна
собственост, за изграждането на обект от първос
тепенно значение „Довеждащ път – пътна връзка
от път II-29 Варна – Добрич до Регионално депо
№
по
ред

1

Предназначе
ние на имота

НТП
(вид на имо
та)

Землище
(местона
хождение)

2

3

4
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за твърди битови отпадъци – регион Добрич в
с. Стожер“ – публична собственост на Община
Добричка, гр. Добрич, съгласно подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
одобрен с Решение № 560 от 30.05.2013 г. на
Добричкия общински съвет и влязъл в сила на
12.07.2013 г., поради невъзможността общинският
интерес да бъде задоволен по друг начин и след
публикуването на обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС
на 18.07.2013 г. и съответното му разгласяване
във в-к „Монитор“, в-к „Телеграф“ и в-к „Нова
Добруджанска трибуна“ нареждам:
І. Отчуждавам части от недвижими имо
ти – частна собственост, за изграждане на обект:
„Довеж дащ път – пътна връзка от път II-29
Варна – Добрич до Регионално депо за твърди
битови отпадъци – регион Добрич в с. Стожер в
имот № 000056“, както следва:
1. В землище с. Стожер, ЕКАТТЕ 69300, об
щина Добричка, област Добрич:

Председател
Н. Ашиков

6905
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№ на
имот

5

Част от имота, Собственик на имота
подлежаща на
отчуждаване
(размер на от
чуждаването)
6

7

Равностой
но парично
обезщетение
(размер на
обезщетени
ето)
8

1.1.

Урбанизирана животновъдна с. Стожер
територия
ферма

53

1693,98 кв.м

„Реджина“ – ЕООД,
ЕИК 124113858

1863,38 лв.

1.2.

Др. кадастрал канал
на единица

с. Стожер

157

1,49 кв.м

„Реджина“ – ЕООД,
ЕИК 124113858

1,64 лв.

1.3.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15020

301,61 кв.м

Николай Николаев Ге 331,77 лв.
оргиев

1.4.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15022

311,65 кв.м

Екатерина Вълчанова 342,82 лв.
Дренчева

1.5.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15028

618,52 кв.м

„Ф и л о с о ф о с Б ъ л г а  680,37 лв.
р и я “ – О ОД , Е И К
148099744

1.6.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15030

668,55 кв.м

Георги Тодоров Трошев 735,41 лв.

1.7.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15034

335,19 кв.м

Д и м и т р а Ге о р г и е в а 368,71 лв.
Спасова

1.8.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15041

311,78 кв.м

Йорданка Илиева Пе 342,96 лв.
нева

1.9.

З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15059

361,92 кв.м

Желязка Колева Ми 398,11 лв.
лева

1.10. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15098

320,73 кв.м

Пенка Сребкова Ива 352,80 лв.
нова

1.11. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

15108

432,73 кв.м

Тодор Георгиев Тодо 476,00 лв.
ров

1.12. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18040

76,00 кв.м

Снежина
Маркова

1.13. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18041

110,00 кв.м

Мита Костадинова До 121,00 лв.
брева

1.14. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18042

105,00 кв.м

Живка Гроздева Ива 115,50 лв.
нова

1.15. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18043

103,00 кв.м

Нина Гроздева Желяз 113,30 лв.
кова

1.16. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18008

397,18 кв.м

Владимир Петков Шо 436,90 лв.
пов

1.17. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18010

275,41 кв.м

Симона Стоянова Сто 302,95 лв.
янова

М и т к о в а 83,60 лв.
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1.18. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18011

890,13 кв.м

Р у м е н Д р а г о м и р о в 979,14 лв.
Драгиев

1.19. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18012

776,70 кв.м

„С т ой чеви – А г р о“ – 854,37 лв.
ООД, ЕИК 124606356

1.20. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18013

979,32 кв.м

Н-ци на Иван Илиев 1077,25 лв.
Иванов

1.21. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18014

826,95 кв.м

„Ривър агро“ – ЕООД, 909,65 лв.
ЕИК….

1.22. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18016

361,90 кв.м

„Е Н П И – 2 “ – ООД , 398,09 лв.
ЕИК 200249459

1.23. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18024

339,07 кв.м

„С т ой чеви – А г р о“ – 372,98 лв.
ООД, ЕИК 124606356

1.24. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

18025

1112,12 кв.м

Ма я Стоянова Стоя 1223,33 лв.
нова

1.25. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30002

233,19 кв.м

Светлин Пенков Пе 256,51 лв.
хоев

1.26. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30172

447,89 кв.м

Маргарита Апостолова 492,68 лв.
Ефремова

1.27. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30016

8,14 кв.м

Ламбо Янакиев Лам 8,95 лв.
бов, Веселин Добрев
Янакиев, Иван Добрев
Янакиев, Лиляна Яна
киева Станкова

1.28. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30038

128,06 кв.м

Дияна Веселинова Ка 140,87 лв.
царова, Антон Петров
Кацаров

1.29. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30052

169,56 кв.м

Весел и н к а С т ой чева 186,52 лв.
Ганева

1.30. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30056

315,59 кв.м

Иван Стефанов Иванов 347,15 лв.

1.31. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30075

230,10 кв.м

Боян Енчев Димитров 253,11 лв.

1.32. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30079

32,86 кв.м

Христо Стоянов Сто 36,15 лв.
янов

1.33. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30080

158,21 кв.м

Ради Михов Радев

1.34. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30084

324,54 кв.м

Иван Стефанов Иванов 356,99 лв.

1.35. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30085

164,89 кв.м

Юлия Петрова Славова 181,38 лв.

1.36. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30086

175,98 кв.м

Росен Петров Славов

1.37. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30124

326,93 кв.м

Слави Добрев Добрев 359,62 лв.

1.38. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30130

312,57 кв.м

Добринка Димитрова 343,83 лв.
Стоянова

1.39. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30136

1411,53 кв.м

Светлин Пет ков Пе 1552,68 лв.
хоев

1.40. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30140

2327,56 кв.м

Ана Димитрова Хад 2560,32 лв.
жихристева

1.41. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

30141

244,69 кв.м

Драгостин Петров Бай 269,16 лв.
чев, Красимира Донче
ва Байчева

1.42. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

66003

791,80 кв.м

Станчо Колев Русев, 870,98 лв.
Желязка Коева Милева

1.43. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

66005

570,65 кв.м

До бри Ге орг иев Де  627,72 лв.
миров

1.44. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

123005 0,45 кв.м

174,03 лв.

193,58 лв.

Росица Иванова Яна 0,50 лв.
киева
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1.45. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

123006 100,39 кв.м

Колю Радев Колев

1.46. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

123007 155,06 кв.м

Пламен Любенов Ганев 170,57 лв.

1.47. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

123008 222,74 кв.м

Христо Павлов Сто 245,01 лв.
янов

1.48. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

123009 241,58 кв.м

Атанас Атанасов Ка 265,74 лв.
занджиев

1.49. З е м е д е л с к а нива
земя

с. Стожер

123010 1432,84 кв.м

Добринка Томова Ка 1576,12 лв.
закова

Общ размер на дължимото обезщетение за землището на с. Стожер, община Добричка

110,43 лв.

24 462,63 лв.

2. В землище с. Драганово, ЕКАТТЕ 23128, община Добричка, област Добрич:
№
по
ред

Предназ
начение
на имота

НТП
(вид
на
имо
та)

Землище
(местона
хождение)

№ на
имот

Част от имота,
подлежаща на
отчуждаване
(размер на от
чуждаването)

Собственик на имота

Равностойно
парично обезще
тение (размер на
обезщетението)

2.1. З е м е д е л  нива с. Драганово
ска земя

116003

502,33 кв.м

Стоянка Георгиева Илиева

552,56 лв.

2.2. З е м е д е л  нива с. Драганово
ска земя

116004

453,59 кв.м

„Яйца и птици“ – АД, ЕИК
124031444

498,95 лв.

2.3. З е м е д е л  нива с. Драганово
ска земя

116013

300,42 кв.м

Н-ци на Велико Пеев Ива
нов

330,46 лв.

2.4. З е м е д е л  нива с. Драганово
ска земя

116014

639,01 кв.м

Н-ци на Белю Димов Белев

702,91 лв.

2.5. З е м е д е л  нива с. Драганово
ска земя

116017

355,23 кв.м

Василка Иванова Стоянова

390,75 лв.

Общ размер на дължимото обезщетение за землището на с. Драганово, община Добричка

2475,63 лв.

ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 25, ал. 2
ЗОС във връзка с долупосочените обстоятелства
допускам предварително изпълнение на заповедта.
Пътят, предмет на одобрения парцеларен
план, е елемент от проект DIR-5112122-13-81 „Из
граждане на регионална система за управление
на отпадъците в регион Добрич“ – Договор за
безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011, фи
нансиран от Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и правителството
на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013“.
О п е р а т и в н а п р о г р а м а „О к о л н а с р е д а
2007 – 2013“ е разработена по Националната
стратегическа референтна рамка на Република
България и залага приоритети в сферата на окол
ната среда за подобрение на базисната екологична
инфраструктура. Оперативната програма отразява
ангажиментите, поети от България в сферата на
околната среда.
Главната стратегическа цел на програмата е
подобряване, запазване и възстановяване на ес
тествената околна среда и развитие на екологич
ната инфраструктура, като една от специфичните
цели е подобряване управлението на отпадъците
и защита на почвите.
Реализацията на проект „Изграждане на ре
гионална система за управление на отпадъците
в регион Добрич“ ще доведе до изграждане на
ефективен регионален модел за управление на
отпадъците в региона, осигуряващ екологосъо
бразното обезвреждане на количеството ТБО,

генерирани в региона, и съответно до подобря
ване управлението на отпадъците в общините
Балчик, Генерал Тошево, гр. Добрич, община
Добричка, Каварна, Крушари, Никола Козлево,
Тервел и Шабла.
Своевременната реализация на проекта, част
от който е довеждащият път до регионалното
депо в с. Стожер, е от общинско, регионално
и национално значение. С цел да се защитят
посочените важни обществени интереси и да се
предотврати опасността от сериозно затрудняване
изпълнението на обекта се налага допускането
на предварително изпълнение на тази заповед.
ІІІ.1. В срок до 23.08.2013 г. сумата за обезще
тенията при отчуждаването на части от имоти в
размер 26 938,26 лв. по проект DIR-5112122-13-81
„Изграждане на регионална система за управле
ние на отпадъците в регион Добрич“ – Договор
за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011,
финансиран от Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и правителството
на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.“, да се преведат по
сметка на Община Добричка в Общинска банка,
клон Добрич, BIC SOMBBGSF – IBAN BG 70
SOMB 9130 3210 0200 00 – сумата 17 831,88 лв.,
и IBAN BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01 – сумата
9106,38 лв.
2. Изплащането на обезщетенията на право
имащите да започне по разпореждане на кмета
на община Добричка след 2.09.2013 г. и след
представяне на документи за собственост.
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Заповедта може да бъде обжалвана пред Ад
министративния съд – Добрич, в 14-дневен срок
от датата на съобщаването.
Контрола по изпълнението на заповедта възла
гам на Дико Иванов – зам.-кмет финансово-сто
пански дейности в община Добричка, гр. Добрич.
Кмет:
П. Петков

6824
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ПИ 000181 – полски път, публична общинска
собственост, в местността Азмака по КВС – зем
лище с. Кърнаре.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Карагенски

6856

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1028
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) във връзка с § 124 от преходните
разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура (електропровод) за
захранване на ПИ 075198, за който е отреден УПИ
075198 – кравеферма за 30 бр. крави, в местността
Азмака, землище с. Кърнаре.
Подробният устройствен план (ПУП) – пар
целарен план предвижда трасето на електро
провода за захранване на поземлен имот ПИ
075198, за който е отреден УПИ – кравеферма за
30 бр. крави, да премине през ПИ 000176 – път
ІІІ клас – държавна публична собственост, и
№ по
ред

Землище

Имот №

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ЗАПОВЕД № РД-19-493
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС и обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС,
публикувано в два централни вестника (в-к „Но
винар“, бр. 180 от 2.08.2013 г., в-к „Дума“, бр. 176
от 1.08.2013 г.) и един местен ежедневник (в-к
„Арда“, бр. 114 от 31.07.2013 г.), нареждам:
Отчуждавам за изграждане на общински обект
от първостепенно значение, а именно „Пътна
връзка Момчилград с път І-5 Кърджали – Подко
ва, ново строителство, от км 0+000 до км 1+205“
съгласно влязъл в сила ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 35 от протокол № 3 от 28.03.2013 г.
на Общинския съвет – Момчилград, следните
части от имоти – частна собственост, намиращи
се в землищата на Момчилград и с. Седлари,
както следва:

Собственици

Площ
на имо
та, дка

Площ за отчуждаване, дка

Дължимо
обезщете
ние, лв.

7,464

0,738

1730

1.

Момчилград

045010

Кенан Сабри Али

2.

Момчилград

045006

насл. Мехмед Халилов Хасанчау
шев – Хубев Събев Калинов, Айше
Мехмедова, Фатме Мехмедова, Ха
тид же Мех мед Мюмюн, Мустафа
Мехмед Халил

4

0,893

2093

3.

Момчилград

045005

насл. Мюмюн Ахмед Мюмюн – Ха
бибе Мюмюн Емин, Арзъ Мюмюн
Салиф, Фатме А хмед Мехмедали,
Емилия Михайлова Маринова, Мус
тафа Ахмед Мехмедали

4

1,620

3796

4.

с. Седлари

001011

н ас л. Х а й ру л а Ш а к и р ов Х а й ру
лов – Хабибе Хай рулова, А йше
Хайрулова, Зелиха Хайрулова, Не
врие Хайрулова, Хюрю Хайрулова
Шакирова – втора съпруга, А йше
Хайрулова, Зелиха Хайрулова, Фа
т ме Шевкедова, Юм ю Ха лимова
Реджебова

7,002

0,394

828

Определените в тази заповед равностойни парични обезщетения на собствениците на частните
имоти, посочени по-горе, започват да се изплащат след 15.10.2013 г. по сметка на правоимащите лица
в „Търговска банка Д“ – Момчилград, след влизането є в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването пред Административния съд – Кър
джали, по реда на АПК.
Контрола на заповедта възлагам на Мехмед Мехмед – заместник-кмет на община Момчилград.
Кмет:
А. Акиф
6858
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област с административен център Бургас на
Решение № 352, прието на 24-ото заседание на
Общинския съвет – гр. Приморско, проведено
на 27.06.2013 г., със следното съдържание: „На
основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 45, ал. 2 и
7 ЗМСМА и чл. 79 АПК във връзка с чл. 9 ЗМДТ
и чл. 26 и 27 от Наредбата за водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи,
приета с ПМС № 182 от 24.09.1996 г., Общинският
съвет – гр. Приморско, реши: Приема отново
свое Решение № 313 от 20.05.2013 г., прието с
протокол № 22 от 20.05.2013 г.“ Оспорено е и
Решение № 313, прието на 22-рото заседание на
Общинския съвет – гр. Приморско, проведено
на 20.05.2013 г., със следното съдържание: „На
основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 79 АПК във връзка с чл. 9 ЗМДТ и чл. 26 и
27 от Наредбата за водноспасителната дейност
и обезопасяването на водните площи, приета с
ПМС № 182 от 24.09.1996 г., с което се приема
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за осигуряване на обществения ред, спокойстви
ето и сигурността на гражданите, за опазване
на общинската собственост и околната среда,
за безопасността на движение на територията
на община Приморско, със следното съдържа
ние (приета с Решение № 087 от 27.03.2012 г. по
протокол № 007 от 27.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Приморско): § 1. Създава се глава
осма „а“ с чл. 64а – 64г.“ По оспорването е обра
зувано адм. д. № 1838/2013 г., което е насрочено
за 5.12.2013 г. в 9,30 ч.
6925
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е постъпила
жалба от Делян Илиянов Николов в качеството
му на частен съдебен изпълнител, рег. под № 804
по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, с район на действие – Окръжен
съд – Бургас, с адрес Бургас, ул. Славянска 71, ет.
3, против чл. 147г от Наредба № 11 за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Несебър, приет с
Решение № 1203 от протокол № 34 от 31.01.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Несебър. По оспор
ването е образувано адм. д. № 1946/2013 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.04.2014 г. от 11,20 ч.
6772
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 84 състав, уведомява А лексъндър
Лидъл, роден на 21.06.1972 г., гражданин на Ав
стрия, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 10368/2013 г. по описа на СРС, III ГО, 84
състав, образувано по предявен иск за развод от
Станислава Любомирова Дойчинова, като му се
указва, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцела
рията на СРС, III ГО, с адрес: София, ул. Съборна
9, за връчване на книжата по делото – препис от
искова молба с приложения, по реда на чл. 131
ГПК, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител и делото ще се гледа в не
гово отсъствие на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6871
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 125 състав, уведомява Ричард Нийл
Никълс, гражданин на Австралия, роден на
10.02.1972 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 19251/2012 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
125 състав, образувано по предявен от Мариана
Георгиева Григорова-Никълс иск за развод, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канце
ларията на СРС, ІІІ ГО, 125 състав, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
6837

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Международен институт за сигурност и сътрудничество“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.10.2013 г. в 11 ч. в София,
конферентна зала УНСС, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет и доклад на управителния
съвет за дейностата на сдружението през изтеклия
период – 2012/2013 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на сдружението за
2012 г.; 3. освобождаване от отговорност члено
вете на управителния съвет на сдружението за
дейността им през 2012 г.; 4. промяна в членовете
на управителния съвет и в представителството
на сдружението; 5. промяна в устава на сдруже
нието; 6. обсъждане на програмата за работа на
сдружението за 2013/2014 г.; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6922
2. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
на българските зъболекари“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ХVІ Национална
отчетно-изборна конференция на членовете на
19.10.2013 г. в 14 ч. в хотелски комплекс „Старосел“
до гр. Хисаря при следния дневен ред: 1. приемане
на финансов отчет за периода на управлението
на сегашния управителен съвет; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще
се отложи с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
6883
8. – Управителни ят съвет на Бъ лгарск и
съюз по заваряване, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза
на 29.10.2013 г. в 11 ч. в зала № 2140 (блок 2) на
Техническия университет – София, при следния
дневен ред: 1. отчет за изтеклия период; 2. фи
нансов отчет; 3. избор на председател и съпред
седател на БСЗ; 4. избор на членове на УС на
БСЗ; 5. избор на членове на контролния съвет на
БСЗ; 6. промяна в устава на БСЗ; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място при същия дневен ред.
6885
7. – Управителният съвет на „Сдружение на
каменарите в България 2005“ – София, с решение
от 6.08.2013 г. и на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 8.11.2013 г. в 10 ч. в Конферентна зала
на хотел „Армира“ – Старозагорски минерални
бани, при следния дневен ред: 1. изключване на
членове; проекторешение – ОС приема предло
жението за изключване на нередовни членове по
приложен списък; 2. приемане на нови членове;
проекторешение – ОС приема предложението за
приемане на нови членове по приложен списък;
3. приемане на промени в устава; проектореше
ние – ОС приема предложението за промени в
устава на сдружението; 4. избор на контролен
орган; проекторешение – ОС приема предложе
нието; 5. приемане на бюджет на сдружението;
проекторешение – ОС приема бюджета; 6. други.
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.
6893
54. – Управителният съвет на Х А „Нова
надежда за хора с увреждания“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява членовете
си, че на 10.11.2013 г. в 13 ч. на адреса на асо
циацията – ж.к. Люлин, бл. 433, вх. Б, ет. 3, ап.
15, ще се проведе общо събрание със следния
дневен ред: 1. промяна устава на асоциацията;
2. освобождаване на членове на сдружението и
приемане на нови; 3. промени на УС на сдруже
нието; 4. разни.
6833
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Конфиндустрия България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.11.2013 г. в 16 ч. в зала „София“
на СЦТ Интерпред (1040 София, бул. Драган
Цанков 36), при следния дневен ред: 1. доклад
на освобождаващия длъжността председател; 2.
одобряване на ГФО 2012 г.; 3. обсъждане и при
емане на евентуални изменения и допълнения в
устава; 4. избиране на нов председател; 5. разни.
6861
36. – Управителният съвет на Българска Браншова Камара „Пътища“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на камарата на 14.11.2013 г. в 13 ч. в
София, офиса на ББК „Пътища“, бул. Македония
12, ет. 2, при дневен ред – освобождаване на г-н
Стефан Георгиев Чайков от членство в управи
телния съвет на ББК „Пътища“. Материалите по
дневния ред са на разположение на всички чле
нове в офиса на камарата. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6954
27. – Управителният съвет на сдружение
„Фенклуб на ФК Арсенал – Лондон в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.11.2013 г. в 11 ч. в София п.к. 1574,
ж.к. Слатина, бл. 28, ет. 7, ап. 29, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишния фи
нансов отчет; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет на сдружението поради
изтичане на мандата им; 4. избор на нов състав
на управителния съвет; 5. промени в устава на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6953
1. – Управителният съвет на „Български
алианс за кръводаряване“ (БАК), София, на ос
нование на чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от
8.09.2013 г. свиква общо събрание на 16.11.2013 г.
в 14 ч. в София, ж. к. Младост 2, бл. 243, вх. А,
М11, при следния дневен ред: 1. отчет на дей
ността на сдружението за 2012 г.; 2. финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 3. приемане на
бюджет на сдружението за 2013 г.; 4. обсъждане
и приемане на програма за развитие на сдруже
нието през 2013 г.; 5. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на БАК при липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред,
ако присъстват не по-малко от трима членове
учредители.
6955
1. – Политическият съвет на политическа
партия „Християн демократичен форум“ със свое
решение от 3.09.2013 г. на основание чл. 15, ал. 2
във връзка с чл. 16, ал. 4 от устава на партията,
поради липсата на действащ национален съвет,
и във връзка с § 2 от ПЗР от Закона за поли
тическите партии и в тази връзка на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънреден конгрес на
партията на 16.11.2013 г. в 10 ч. в Пловдив, зала
„България“, в „Международен панаир Пловдив“,
бул. Цар Борис III Обединител 37, при следния
дневен ред: 1. приемане отчети на политическия
съвет и контролния съвет; 2. приемане промени
и допълнения в устава и програмата на партия
та; 3. избор на ново ръководство на партията; 4.
набелязване на организационни мероприятия и
публикации във връзка с дейността на партията;
5. други. Съгласно чл. 15, ал. 4 във връзка с ал. 3
от устава на партията квотата за участие в кон
греса се определя на всички партийни членове
поради липса на изградени областни и общински
структури на партията. Кворумът се определя
при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ поради липса
на изрична уредба в устава.
6884
1. – Управителният съвет на спортен клуб
„Плуване – Славия“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 19.11.2013 г. в 15 ч. в София, ул. Коломан 1, в
заседателната зала на ОСК „Славия“, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на спортен клуб „Плуване – Славия“;
2. промяна в състава на управителния съвет на
клуба; 3. разни. Поканват се всички членове да
присъстват лично или чрез изрично упълномо
щени представители. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали
ще са на разположение на членовете в седали
щето на клуба.
6977
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мото клуб Пирински вълци“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8,
ал. 4, т. 2 от устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 1.11.2013 г. в 18 ч.
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в с. Рилци, община Благоевград, ул. Цар Борис
I № 62, при следния дневен ред: 1. избор на нови
членове на управителния съвет; 2. избор на касиер
и председател на управителния съвет; 3. други.
6869
2 0 . – Уп р а в и т е л я т н а С Н Ц „ Йо г а ц е нтър – Хридая“, Бу ргас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на чле
новете на сдружението на 10.11.2013 г. в 12,30 ч.
в Бургас, ул. Стефан Стамболов 120, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителя за
дейността на сдружението за 2010, 2011 и 2012 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2010, 2011 и 2012 г.; 3. промяна
на досегашния начин и срок за уведомление за
свикване на общо събрание на сдружението и
отпадане на необходимостта от обнародване на
поканата в „Държавен вестник“; предложение за
промяна: поканата за общо събрание се изпраща по
електронна или обикновена поща до членовете на
сдружението най-малко 14 дни преди насрочения
ден; 4. промяна на чл. 23 от устава на сдружени
ето съобразно предходната точка; 5. приемане на
нови членове на сдружението съгласно списък,
предложен от управителя; 6. прекратяване на
членството на членове на сдружението съгласно
списък, предложен от управителя; 7. разни. По
канват се всички членове на сдружението лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица да
вземат участие в работата на общото събрание.
Писмените материали за събранието са на раз
положение на членовете в Бургас, ул. Стефан
Стамболов 120, ет. 6. Регистрацията на членовете
на сдружението за участие в събранието ще за
почне от 12 ч. на 10.11.2013 г., за което членовете
трябва да представят документ за самоличност,
а пълномощниците – и писмено пълномощно за
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 13,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе
независимо от броя на присъстващите членове.
6838
1. – Националният експертен съвет на ПП
„Движение експерти за регионите“, Варна, на
основание чл. 22 и 24 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква национално общо събрание на 29.11.2013 г.
в 14 ч. във Варна, ул. К. Фотинов 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на националния експер
тен съвет за дейността на партията за периода
2011 – 2013 г.; 2. отчет на контролната комисия за
периода 2011 – 2013 г.; 3. обсъждане закриването
на партията; 4. промени в устава; 5. избор на нов
национален експертен съвет и съпредседатели
(председател); 6. избор на национална контрол
на комисия; 7. други. Съгласно устава на ПП
„Движение експерти за регионите“ при липса на
кворум събранието се провежда на същото място,
при същия дневен ред след един час.
6897
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация
на българските зърнопроизводители 2006“, гр. Генерал Тошево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 31.10.2013 г. в
10 ч. в гр. Генерал Тошево, хотелски комплекс
„Питърс“, ул. Д. Благоев 63, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет;
2. отчет за дейността на контролния съвет; 3.
промени в устава на сдружението; 4. приемане
на нови членове и освобождаване на стари чле
нове; 5. избор на управителен съвет; 6. избор на
контролен съвет; 7. приемане на бюджет и опре
деляне на членски внос. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6868
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по борба – Димитровград“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
си на 8.11.2013 г. в 18 ч. в Димитровград в залата
по борба на ул. Ивайло 3 при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалия
отчетен период; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6899
11. – Управителният съвет на СКБ „Ахинора“,
гр. Исперих, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21,
ал. 2 от устава на клуба свиква извънредно общо
събрание на 20.11.2013 г. в 17 ч. в ОУ „В. Априлов“,
гр. Исперих, при следния дневен ред: 1. доклад на
УС за юридическото и организационно състояние
на клуба; 2. избор на нови ръководни органи.
6898
1. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Ловеч, на основание чл. 83, ал. 3 от Закона
за адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на колегията на 8.11.2013 г. в 13 ч. в сградата на
Съдебната палата в Ловеч при следния дневен ред:
1. разглеждане на проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за адвокатурата; 2. разни.
6867
1. – Управителният съвет на сдружение „Център образование за демокрация“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 2.11.2013 г. в
10,30 ч. в офиса на сдружението в Пловдив, ул.
Константин Фотинов 15, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за 2012 г.; 2. финансов отчет на УС
за 2012 г.; 3. промени в устава на сдружението;
4. промени в състава на УС; 5. промени в седа
лището и адреса на управление на сдружението.
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