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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за освобождаване на Сабрие Тайфи Сапун
джиева като член на Комисията за предот
вратяване и установяване на конфликт на
интереси
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 22в, ал. 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:
Освобождава Сабрие Тайфи Сапунджиева
като член на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
7819
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РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Пламен
Орешарски за провала на правителството в
областта на регионалната политика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 17 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7881

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по веро
изповеданията 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 Снежана Георгиева Ду кова за
член на Комисията по вероизповеданията и
парламентарна етика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 16 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7882

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за приемане на Наредба за третиране на
биоотпадъците
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за третиране на биоотпадъците.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за третиране на биоотпадъците
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. видът и произходът на подходящите за
биологично третиране биоотпадъци и други
подходящи биоразградими отпадъци;
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2. условията, при които продуктът компост
и ферментационният продукт престават да
бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО);
3. изискванията към производството на
компост, ферментационен продукт, органичен
почвен подобрител, стабилизирана органична
фракция от процеса на механично-биологично
третиране (MБT);
4. изискванията за качество на компост,
органичен почвен подобрител и стабилизирана
органична фракция от MБT;
5. изискванията за етикетиране, употреба
и пускане на пазара на получения компост,
ферментационен продукт, органичен почвен
подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за:
1. биоотпадъци, които не попадат в обхвата
на приложение № 1;
2. утайки от пречиствателни станции за
отпадъчни води (ПСОВ) от населените места,
които не отговарят на критериите за качество
по приложение № 1, таблица А1-3 и които
се управляват в съответствие с наредбата по
чл. 43, ал. 6 ЗУО;
3. биоотпадъците, които са предмет на
дейности по компостиране на място.
(2) Наредбата не изключва действието на
други нормативни изисквания, които се отнасят до компоста, ферментационния продукт,
органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от процеса на MБT.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН
ПОДОБРИ Т Е Л И С ТА БИ Л ИЗИ РА Н АТА
ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 3. (1) Лицата, които извършват дейности
по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1, чиито биоотпадъци
са странични животински продукти (СЖП),
изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009
на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на здравни правила относно
СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1,
14.11.2009 г.), наричан по-нататък Регламент
(ЕО) № 1069/2009, и на Закона за ветеринарномедицинската дейност или ги предават въз
основа на сключен договор на лице, което е
изпълнило тези изисквания.
Чл. 4. (1) За производството на компост и
ферментационен продукт се използват само:
1. разделно събрани биоотпадъци и био
разградими отпадъци по приложение № 1;
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2. утайки от ПСОВ по приложение № 1,
таблица A1-2, които отговарят на граничните стойности, посочени в приложение № 1,
таблица A1-3;
3. добавки в установените количества по
приложение № 1.
(2) Стабилизираната органична фракция от
процеса на MБT се произвежда от отпадъците
по приложение № 1.
Чл. 5. (1) Компостът и ферментационният
продукт трябва да отговарят на изискванията
за качество по приложение № 2, таблица А2-1.
(2) Органичният почвен подобрител трябва
да отговаря на изискванията за качество по
приложение № 2, таблица A2-2.
(3) Стабилизираната органична фракция от
МБТ трябва да отговаря на изискванията за
качество по приложение № 2, таблица A2-2
и таблица A2-3.
Чл. 6. (1) Компостът и ферментационният
продукт престават да бъдат отпадък и могат да
бъдат пуснати на пазара като продукт, когато
са изпълнени следните условия:
1. произведени са само от биоотпадъци,
утайки и добавки по чл. 4, ал. 1;
2. отговарят на изискванията за качество
по приложение № 2, таблица А2-1;
3. посочена е най-малко една специфична
област на употреба от производителя;
4. употребата на компоста и ферментационния продукт няма да доведе до вредно
въздействие върху околната среда или човешкото здраве.
(2) Компостът и ферментационният продукт, получени от СЖП или смес от биоотпадъци и СЖП, трябва да отговарят и на
изискванията на глава III от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията
от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека
и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на
Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки
на границата съгласно посочената директива
(ОВ, L 54 от 26.02.2011 г.), наричан по-нататък
Регламент (ЕС) № 142/2011.
Чл. 7. За органичния почвен подобрител
и стабилизираната органична фракция от
процеса на MБT се посочва най-малко една
специфична област на употреба от производителя.
Раздел ІІ
Допълнителни изисквания към компоста,
ферментационния продукт, органичния почвен
подобрител и стабилизираната органична
фракция от МБТ в зависимост от областта
на употреба
Чл. 8. Допълнителните изисквания към
компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната
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органична фракция от МБТ в зависимост от
областта на употреба са посочени в приложение № 2, таблица A2-4.
Чл. 9. (1) Максималното количество компост, което може да се използва върху земеделски земи, е средно 12 t/ha сухо вещество
за година в рамките на 5-годишен период.
(2) Максималното количество компост,
което може да се използва върху неземеделски земи, е средно 40 t/ha сухо вещество в
рамките на 3-годишен период.
(3) Максималното количество компост,
което може да се използва за рекултивация
на нарушени терени, е еднократно до 400 t/
ha сухо вещество за съответния терен.
(4) Максималното количество компост,
което може да се използва в частното градинарство за редовна употреба, е 10 л компост
на кв. м годишно.
(5) Максималното количество компост,
което може да се използва в частното градинарство еднократно за рекултивация на
почвата, е 40 л компост на кв. м за период
5 години.
(6) Максималното количество компост, което може да се използва за растежна почвена
среда, е 40 % на единица обем.
Чл. 10. Максималното количество ферментационен продукт и органичен почвен подобрител от процеса на анаеробно разграждане,
което може да се използва за неземеделски
земи и ландшафтни дейности в съответствие
с правилата за добри практики при торене,
не трябва да надвишава 170 кг от общото
количество азот на хектар за година.
Чл. 11. (1) Максима лното коли чест во
органичен почвен подобрител, което може
да се използва върху неземеделски земи за
рекултивация на нарушени терени, депа и
минни разкривки и ландшафтни дейности,
е еднократно до 200 t/ha сухо вещество за
съответния терен.
(2) Максималното количество органичен
почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи за поддръжка
на рекултивирани нарушени терени, депа и
минни разкривки и за ландшафтни дейности,
е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен
в рамките на 3 години.
(3) Максималното количество органичен
почвен подобрител, което може да се използва
за растежна почвена среда за производство на
нехранителни продукти, е 40 % на единица
обем.
Чл. 12. (1) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което
може да се използва за рекултивация на депа
и минни разкривки, както и за ландшафтни
дейности при строителството на пътища, е
еднократно до 200 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(2) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да
се използва за поддръжка на рекултивирани
депа и минни разкривки, както и за ландшафт
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ни дейности при строителството на пътища,
е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен
в рамките на 3 години.
Г л а в а

т р е т а

КОНТРОЛ И ПРОВЕРК А НА К АЧЕСТВОТО
Раздел І
Входящ контрол
Чл. 13. (1) Операторът на съоръжението
за компостиране или на съоръжението за
производство на биогаз е длъжен:
1. да приема само разделно събрани био
отпадъци и утайки от ПСОВ, които не са
предварително смесени или третирани, с
изключение на нарязаните зелени отпадъци;
2. да осъществява входящ контрол и проверка на приетите биоотпадъци за съответствие
с приложение № 1;
3. да оценява качеството (чистотата) на
биоотпадъците и да връща обратно на притежателя биоотпадъците, които не отговарят
на изискванията на чл. 5, ал. 4 от наредбата
по чл. 43, ал. 5 ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.
(2) Операторът на съоръжението за МБТ
е длъжен да осъществява входящ контрол и
проверка на приетите отпадъци за съответствие с приложение № 1.
(3) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз
или за МБТ е длъжен да спазва забраната за
смесване и разреждане на отпадъци съгласно
чл. 8, ал. 2, т. 3 ЗУО.
Раздел ІІ
Изследване на компоста, ферментационния
продукт, органичния почвен подобрител и на
стабилизираната органична фракция от МБТ
Чл. 14. (1) Операторът на съоръжението за
компостиране или за производство на биогаз
или за МБТ е длъжен да осъществява периодичен контрол на компоста, ферментационния
продукт, органичния почвен подобрител и
стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани
от акредитирана лаборатория.
(2) Изпитванията по ал. 1 се извършват и
документират в съответствие с условията и
по реда на приложение № 3.
(3) Въз основа на резултатите от изследването акредитираната лаборатория изготвя
доклад съгласно приложение № 3.
Чл. 15. Въз основа на доклада по чл. 14, ал. 3
и резултатите от изпитването операторът на
съоръжението за третиране на биоотпадъците
определя допустимостта или изключването на
една или повече области на употреба.

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
Чл. 16. (1) Лицата, които произвеждат
компост, ферментационен продукт, органичен
почвен подобрител и стабилизирана органична
фракция от МБТ, са длъжни:
1. да предоставят декларация по приложение № 4 за съответствие на качеството на
всяка партида с качеството на партидата, за
която е направено изследване от акредитирана
лаборатория по чл. 14;
2. да прилагат изискванията за етикетиране
по приложение № 5.
(2) Етикетирането се извършва за насипни
и пакетирани партиди под формата на стикер
или придружаващ документ или се отпечатва
върху опаковката веднага след като съхраняваният компост или ферментационен продукт
е готов за продажба.
(3) Всяка партида компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител
и стабилизирана органична фракция от МБТ
се идентифицира с етикета и декларацията
за съответствие по ал. 1.
(4) Лицата по ал. 1, които третират СЖП
или смес от биоотпадъци и СЖП, прилагат
изискванията на чл. 21 и 22 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 и Приложение VIII на Регламент
(ЕС) № 142/2011.
Чл. 17. (1) В случаите, когато произведеният компост и ферментационен продукт
се използват за собствена употреба, лицето,
което произвежда компост и ферментационен
продукт, може да не прилага разпоредбата на
чл. 16, ал. 1, т. 2.
(2) В случаите по ал. 1 декларацията по
чл. 16, ал. 1, т. 1 се допълва с термина „за
собствена употреба“.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА И
ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ
Чл. 18. Министърът на околната среда и
водите утвърждава със заповед инструкции:
1. за определяне на национални технически
изисквания към съоръженията за третиране
на биоотпадъците (компостиране и анаеробно
разграждане), които не попадат в обхвата на
приложение № 4 към Закона за опазване на
околната среда;
2. за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците;
3. за изискванията към управлението на
система за осигуряване качеството на крайните продукти (компост и ферментационен
продукт) и управление на съоръженията за
компостиране и анаеробно разграждане;
4. за осъществяване на контрол и проверка
на място на съоръженията за третиране на
биоотпадъците.
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Чл. 19. (1) Създава се Национална организация за осигуряване качеството на компоста
за постигане на следните цели:
1. създаване и управление на система за
осигуряване на качеството при управление на
съоръженията за компостиране в съответствие
с изискванията на наредбата и техническите
изисквания по чл. 18, т. 1;
2. извършване на периодични проверки на
място и удостоверяване на съответствието с
изискванията на системата за осигуряване на
качеството при управление на съоръженията
за компостиране и произвеждания компост;
3. обучение на операторите на съоръженията за компостиране.
(2) Структурата и функциите на организацията по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра
на околната среда и водите.
Г л а в а

ш е с т а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 20. Лицата по чл. 3 водят отчетни книги
и предоставят отчети съгласно изискванията
на приложение № 4 и Наредба № 2 от 2013 г.
за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
(обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 86
от 2013 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Биоотпадъци“ са биоотпадъците по
смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
2. „Биоразградими отпадъци“ са биоразградимите отпадъци по смисъла на § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на ЗУО.
3. „Директна продажба“ е предаването
на компоста, ферментационния продукт от
производителя директно на потребителя на
компоста.
4. „Индивидуална проба“ е количеството
на пробата, взета от всяка точка за вземане
на проби.
5. „Количество на партидата за изпитване“ е
минимално количество компост от партидата,
необходимо за вземане на проби за изпитване
на компоста по съответния стандарт.
6. „Компост“ е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15 % и не повече от 50 %
сухо органично вещество от общото тегло,
получен в резултат на процеса компостиране.
7. „Компостиране“ е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично
разграждане на разделно събрани биоотпадъци
и утайки с цел получаване на компост.
8. „Компостиране на място“ е дейност по
смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.
9. „Лабораторна проба“ е тази част от
съставната проба, която е намалена до количеството, необходимо за извършване на
изпитванията.

ВЕСТНИК
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10. „Области на употреба“ са следните
възможни области на употреба на компоста,
ферментационния продукт, органичния почвен
подобрител или на стабилизираната органична
фракция от МБТ:
а) „Земеделие“, когато може да се използват
при производството за земеделска продукция;
б) „Ландшафтни дейности“, когато може
да се използват като съставка за създаването
или запазването на рекултивационния слой в
неземеделски земи, паркове, градини, включително спортни и развлекателни съоръжения;
в) „Рекултивация на нарушени терени“
обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и
други дейности, изпълнението на които води
до възстановяване на нарушените терени и до
подобряване на ландшафта, с цел възстановяване годността на земята за земеделско или
горскостопанско ползване, както и оформяне
на подходящ ландшафт;
г) „Рекултивация на депа и мини“, когато
може да се използват като компонент за създаване или запазване на рекултивационния
слой на депото или мината;
д) „Производство на почви и растителни
почвени среди“, когато може да се използват
като компонент за производство на почви или
растежни почвени среди;
е) „Производство на биофилтри“, когато
може да се използват като съставен материал
за производство на биофилтри.
11. „Оценъчна стойност“ е средноаритметичната стойност на няколко индивидуални
измервания на даден параметър.
12. „Органичен почвен подобрител“ е органична фракция, получена в резултат от процеса
на компостиране или анаеробно разграждане
на разделно събрани биоотпадъци, която не
отговаря на критериите за качество за продукт
като компост или ферментационен продукт,
но може да се използва като подобрител на
почвата в почви, непредназначени за производство на храни при определени условия.
13. „Партида компост“ е всяко отделно
количество компост (ред, к у п, к у пчина),
произведено при еднакви условия и по едно
и също време.
14. „Предварително третиране на биоотпадъци“ означава предварително третиране на
биоразградими отпадъци преди биологичния
процес на третиране, така че да се постигне
оптимално разграждане (например отделяне
на примеси, хомогенизиране на входящите
материали, регулиране на съдържанието на
вода, размер на частиците, обем на порите
или постигане на съотношение въглерод (C)/
азот (N), съдържание на хранителни вещества
или добавки).
15. „Причинител на отпадъци“ е лице по
смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
16. „Пускане на пазара“ е дейност по смисъла на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
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17. „Разделно събиране“ е дейност по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
18. „Собствена употреба“ е използването
на компост или ферментационния продукт от
производителя върху собствена или наета земя.
19. „Стабилизирана органична фракция“ е
фракция по смисъла на наредбата по чл. 43,
ал. 5 ЗУО относно разделното събиране на
биоотпадъците.
20. „Стойност на индивидуалното измерване“ е резултатът от определянето на даден
параметър.
21. „Съставна проба“ е общото количество
на отделните проби, които се смесват в една
обща проба.
22. „Точки за вземане на проби“ са точките, разпределени равномерно на цялото
количество материал, от които са взети индивидуални проби.
23. „Третиране на отпадъците“ е дейност
по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
24. „Ферментационен продукт“ е остатъчна
органична фракция от процеса ферментиране, отговаряща на определени критерии за
качество.
25. „Ферментация“ е анаеробно биологично
разграждане на биоотпадъците в биогаз.
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§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.
§ 3. Контролът по прилагане изискванията
на наредбата се осъществява от министъра
на околната среда и водите, а в случаите на
прилагане изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на здравни правила
относно СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L
300/1 от 14.11.2009 г.) се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2,
чл. 4, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал. 2
ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ БИООТПАДЪЦИ
За целите на документиране на разделно събраните биоотпадъци, приемани в съоръженията
за компостиране, анаеробно разграждане и МБТ,
в допълнение към кода и наименованието на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
се описват отпадъците, както е посочено в колона
(б) на таблица A1-1, таблица A1-2 и таблица A1-4.
Допълнителна информаци я се посочва в
колона (в).

ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ФЕРМЕНТАЦИОНЕН
ПРОДУКТ

Таблица A1-1: Биоотпадъци и други разделно събрани биоразградими отпадъци, подходящи за
производство на компост и ферментационен продукт
Описание на отпадъците

(а)

(б)

Допълнителна информа
ция
(в)

Код и наименование на отпадъ
ците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)

(д)

1

Отпадъци за биологично третиране, изключително от растителен произход (без странич
ни животински продукти или месо)

1.1

Органични растителни отпадъци от градините и парковете и други зелени биоотпадъци

1.1.01

Смеси от органични отпадъ- зеленчуци, плодове и граци в съответствие с 1.1
дински отпадъци; разделени
в за виси мо с т о т т ех н и я
произход

1.1.02

Трева, сено, листа

20 02 01 биоразградими отпадъци

1.1.03

Листа

20 02 01 биоразградими отпадъци

1.1.04

Растителни отпадъци, цветя от пазари и домакинства

20 02 01 биоразградими отпадъци

1.1.05

Дървесна кора

само кора, която не е хими- 03 01 01 отпадъци от корк и дърчески третирана, включивесни кори
телно с препарат „линдан“
03 03 01 отпадъчни кори и дървесина

1.1.06

Дървесина, дървесни изрезки само нетретирана дърве- 03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
и храсти
сина
парчета, дървен материал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
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Описание на отпадъците

(а)
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Допълнителна информа
ция

(б)

(в)

С Т Р. 7
Код и наименование на отпадъ
ците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)

(д)

1.1.07

Дървесина от преработката само нетретирана дърве- 03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
на необработен дървен ма- сина
парчета, дървен материтериал
ал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

1.1.08

О т па д ъц и о т г роби щ н и т е растителни отпадъци, цве- 20 02 01 биоразградими отпадъци
паркове – разделено събрани тя, дървесина

1.2

Растителни отпадъци от производството и консумацията на храна и напитки

1.2.01

Зърнени култури, плодове и
зеленчуци

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.2.02

Листа от чай, кафе

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.2.03

Отпадъци от хлебопекарната тесто, мая
и сладкарската промишленост

02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 06 02 отпадъци от консерванти
02 06 03 утайки от пречистване на
отпадъчни води на мястото
на образуването им

1.2.04

Подправки и билки

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.2.05

Хра на с из т ек ъ л с рок на само храна с растителен 02 03 04 материали, негодни за конгодност
произход
сумация или преработване

1.2.06

Зеленчуци, хранителни от- разделно събрани биоот- 20 01 08 биоразградими отпадъци
падъци
па д ъци от цен т ра лната
от кухни и заведения за
градска част, както и от
обществено хранене
кухните в домакинствата и
заведенията за обществено
хранене

1.2.07

Използвано олио за готвене

1.2.08

Биоотпадъци от пазарите

1.3

Биоотпадъци от търговски източници или от земеделския и производствен сектор, прера
ботка и търговия на земеделски и горски продукти – изцяло от растителен произход

1.3.01

Остатъци от жътвата, сено
и силаж

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.3.02

Кора

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.3.03

Зърно/зърнен прах

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.3.04

Слама

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.3.05

Лозя

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.06

Тютюн

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.07

Цвекло

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

20 01 25 хранителни масла и мазнини
зеленчуци и плодове

20 03 02 отпадъци от пазари
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ция
(в)
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Код и наименование на отпадъ
ците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО

(а)

(б)

(г)

(д)

1.3.08

Остатъци от обработка на
консервирана и дълбоко замразена храна

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.09

Остатъци от плодов сок и
конфитюр

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.10

Остат ъци от производство
на нишесте

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.11

Остатъци от производството
на захар

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.12

Фуражи и остатъци от не- само от растителен про- 02 01 03 отпадъци от растителни
годна за употреба храна за изход
тъкани
животни

1.3.13

Остатъци от производството
на чай и кафе

1.3.14

Семена, черупки

1.3.15

Трошено зърно или остатъци
от процеса

1.3.16

Плодове, зърнени храни и с произход от пивоварни и 02 03 01 утайки от измиване, пообелки от картофи
дестилационни съоръжения
чистване, белене, центрофугиране и сепариране/
разделяне

1.3.17

Чиста утайка или остатъци само от зеленчуци, плодове 02 03 01 утайки от измиване, поот филтър-преси от трети- и растителна тъкан
чистване, белене, центроране на отработени води при
фугиране и сепариране/
производство на хранителни
разделяне
продукти, напитки, тютюн
и фураж

1.3.18

Отпадъци от производство
на алкохолни и безалкохолни
напитки (с изключение на
кафе, чай и какао)

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
с произход от маслобой- 02 03 01 утайки от измиване, пони, ечемик, добив на хмел;
чистване, белене, центроджибри, само материали,
фугиране и сепариране/
които не са били третирани
разделяне
с биологични агенти
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

02 07 01 о т п а д ъц и о т и зм и ва не,
почистване и механичн о
раздробяване на суровини
02 07 02 о т па д ъц и о т а л кохол на
дестилация
02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.3.19

Семена

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани

1.3.20

Дървесина, храсти

1.3.21

Дървесина от преработката само нетретирана дърве- 03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
на необработен дървен ма- сина
парчета, дървен материтериал
ал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

на п ъ лно нарязани и на- 20 01 38 дървесни материали, раздробени
лични от упоменатите в
20 01 37, съгласно Списъка
на отпадъците от наредбата
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
20 02 01 биоразградими отпадъци
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(б)

ВЕСТНИК

Допълнителна информа
ция
(в)

С Т Р. 9
Код и наименование на отпадъ
ците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)

(д)

1.3.22

Дървесни стърготини

03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
парчета, дървен матер иал,
талашитени плоскости и
фу р н и р и , р а з л и ч н и о т
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

1.3.23

Дестилатни остатъци от производството на рапично семе,
масло, метилов естер

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

1.4

Други органични остатъци – изцяло от растителен произход

1.4.01

Подводни растени я, водо - вкл. водорасли от промиш- 02 01 03 отпадъци от растителни
расли
лено отглеждане (напр. алтъкани
гинат)

1.4.02

Мицели и утайки от произ- които не съдържат анти- 07 05 14 твърди отпадъци, различни
водство на антибиотици
биотици
от упоменатите в 07 05 13

1.4.03

Биоразградими опаковки и само материали, сертифи- 07 02 13 отпадъци от пластмаси
биопластмаси
цирани в съответствие със
с т а н дар т и EN 13432/ EN
14995
15 01 02 пластмасови опаковки

1.4.04

Дървесни опаковки за храна само нетретирана дърве- 15 01 03 опаковки от дървесни маи храна за животни
сина
териали

1.4.05

Текстилни опаковки за храна само 100 % естествени ма- 15 01 09 текстилни опаковки
и храна за животни
териали – лен, памук и др.

1.4.06

Хартия и картон

1.4.07

Олио и мазнини, остатъци от
растителен произход

20 01 25 хранителни масла и мазнини

1.4.08

Отпадъци от горското стопанство

02 01 07 отпадъци от горското стопанство

1.4.09

Дървесни кори и дървесина отпадъци от производство- 03 03 01 отпадъчни кори и дървето и преработката на целусина
лоза, хартия и картон

1.4.10

Остатъци от процеса на пре- материали, получени при
сяване на компоста
пресяването на компоста

1.4.11

Инфи л т рат от п роцеса на с а мо п ри т р е т и р а не н а 19 05 99 о т п а д ъц и , неу помен ат и
компостиране
растителни отпадъци или
другаде, съгласно Списъка
получени от материали от
на отпадъците от наредбата
положителния списък
по чл. 3, ал. 1 ЗУО

1.5

само хартия и картон, които 15 01 01 хартия и картон
се използват за опаковки
на храни

Преработени остатъци от анаеробно разграждане на отпадъчните материали – чист рас
тителен произход

1.5.01

Остатъчна органична фракция от процеса на анаеробно
разграждане на отпадъците
от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4

19 06 06 остатъци от анаеробно разграждане на животински и
растителни отпадъци

1.5.02

Инфилтрат от анаеробно разграждане на отпадъците от
1.1, 1.2, 1.3 и 1.4

19 06 03 т еч но с т и о т а н аер о бно
ра зг ра ж да не на би т ови
отпадъци

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Описание на отпадъците

(а)

(б)

1.5.03

И нфи л т р ат о т а н а е р о бно
разграждане на растителни
остатъци

2
2.1

ВЕСТНИК

Допълнителна информа
ция
(в)
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Код и наименование на отпадъ
ците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)

(д)

19 06 05 течности от анаеробно разграждане на животински и
растителни отпадъци

Отпадъци за биологично пречистване, включително и с животински произход
Животински отпадъци, особено отпадъци от приготвянето на храни

2.1.01

Хранителните отпадъци от само разделно събрани био 20 01 08 биоразградими отпадъци
домакинства и други подобни отпадъци;
от кухни и заведения за
източници
к ат ег ори я 3 – х ра н и т е лобществено хранене
ни отпадъци, съгласно
чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009

2.1.02

Хранителните отпадъци от к ат ег ори я 3 – х ра н и т е л- 20 01 08 биоразградими отпадъци
заведения за обществено хра- н и о т п а д ъ ц и , с ъ г л а с н о
от кухни и заведения за
нене с животински остатъци чл. 10 от Регламент (ЕО)
обществено хранене
№ 1069/2009

2.1.03

Храни с изтекъл срок на год- к ат ег ори я 3 – х ра н и т е л- 02 02 02 отпадъци от животински
ност от животински произход н и о т п а д ъ ц и , с ъ г л а с н о
тъкани
чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

2.1.04

Яйчени черупки

к ат ег ори я 3 – х ра н и т е л- 02 02 02 отпадъци от животински
ни отпадъци, съгласно
тъкани
чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

2.2

Органични отпадъци от търговски източници, земеделско и промишлено производство, пре
работка и маркетинг на земеделски и горски продукти, включително от животински произход

2.2.01

Утайки от производството на
храна и на фураж и отпадъци
от животински произход

02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване

2.2.02

От па д ъц и о т фи л т ър -п реси, добив на масло и фураж
с отпадъци от животински
произход

02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване

2.2.03

Фуражи от животински про- к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 02 03 материали, негодни за конизход от фуражната промиш- чл. 10 от Регламент (ЕО)
сумация или преработване
леност
№ 1069/2009
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване

2.2.04

Рога, копита, косми, вълна,
пера

02 02 02 отпадъци от животински
тъкани

2.2.06

Съдържание на храносмила- категория 2 – материали, 02 02 02 отпадъци от животински
телния тракт
тъкани
съгласно чл. 9 (а) от Регла
мент (ЕО) № 1069/2009

2.2.07

Твърда и течна оборска тор категория 2 – материали, 02 01 06 животински изпражнения,
урина и тор (включителсъгласно чл. 9 (а) от Регла
но използвана слама), отмент (ЕО) № 1069/2009
па дъчни води, разделно
събирани и пречиствани
извън мястото на образуването им
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(г)

(д)

Биоотпадъци от преработка к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 02 02 отпадъци от животински
на месо, риба и други храни чл. 10 от Регламент (ЕО)
тъкани
с животински произход
№ 1069/2009
02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване

2.2.09

Биоотпадъци от млекопрера- к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 05 01 материали, негодни за конботвателната промишленост чл. 10 от Регламент (ЕО)
сумация или преработване
№ 1069/2009
02 05 02 утайки от пречистване на
отпадъчни води на мястото
на образуването им

2.2.10

2.3

Биоотпадъци от хлебопекар- к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 06 01 материали, негодни за конната промишленост
чл. 10 от Регламент (ЕО)
сумация или преработване
№ 1069/2009
Преработени остатъци от анаеробно третиране на отпадъчни материали, които могат да
съдържат части от животински произход

2.3.01

Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на материали от категория 2 по Регламент (ЕО)
№ 1069/2009

може да включва остатъч- 19 06 06 остатъци от анаеробно разна органична фракция от
граждане на животински и
анаеробно разграждане на
растителни отпадъци
мазнини и олио от животински произход

2.3.02

Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на домакински отпадъци
от клане на животни и вторични продукти

к а т е г о р и я 2 с ъ г л а с н о 19 06 06 остатъци от анаеробно разчл. 9 (б) от Регламент (ЕО)
граждане на животински и
№ 1069/2009, максимален
растителни отпадъци
размер на частиците < 6 mm

3

Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде
3.1

Утайки от биологично третиране на промишлени отпадъчни води от преработката
на селскостопански продукти

само стабилизирана утайка, 19 08 12 утайки от биологично преразрешена за ползване върчистване на промишлени
ху земеделските земи, съотпадъчни води, различни
гласно наредбата по чл. 43,
от упоменатите в 19 08 11,
ал. 6 ЗУО
съгласно Списъка на отпадъците от наредбат а по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

3.2

Утайки от друг вид пречистване на промишлени отпадъчни води от преработката
на селскостопански продукти

п р ед и п ърват а до с т а вк а 19 08 14 утайки от други видове пресобственикът на утайката
чистване на промишлени
трябва да представи удосотпадъчни води, различни
товерение, че процесите не
от упоменатите в 19 08 13,
носят риск от появата на
съгласно Списъка на отксенобио т и чни със та вк и
падъците от наредбат а по
и потенциални токсични
чл. 3, ал. 1 ЗУО
елементи

3.3

Утайки от филтър-преси от
кланици

02 02 02 отпадъци от животински
тъкани

3.4

Утайки от фармацевтичната необходимо е одобрение от 07 05 12 утайки от пречистване на
промишленост, без медицин- компетентните органи
отпадъчни води на мястото
ски остатъци
на образуване, различни
от упоменатите в 07 05 11,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПОСТ, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ
ОТ ПСОВ
Таблица A1-2: Биоотпадъци, подходящи за производството на компост, съдържащ утайки

Вид на отпа
дъците

Код и наимено
вание на отпа
дъците съгласно
наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

Допълнителни пояснения

4

Отпадъци от битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води

4.0.01

у т а й - Само стабилизирани утайки, които отговарят на критериите за 19 08 05 у т а й к и
к и о т качество, по приложение № 1, таблица А1-3 и ако утайката е разот преПСОВ решена за употреба върху земеделските земи съгласно наредбата
чиствапо чл. 43, ал. 6 ЗУО.
не на отЗа всеки 200 тона с.в. утайки от отпадъчни води и най-малко
падъчни
на всеки три години трябва да бъдат изпитвани параметрите по
в од и о т
приложение № 2, таблица 3. Ако се получат различни утайки от
населеотпадъчни води от различни ПСОВ, те се изпитват поотделно
ни места
преди смесване. Честотата на определените изпитвания е приложима към всяка отделна пречиствателна станция за отпадъчни
води. Изпитването на утайките от пречиствателната станция за
отпадъчни води ще бъде признато, при условие че проверката се
извършва от акредитирана лаборатория.

Таблица A1-3: Гранични стойности за утайките от ПСОВ, използвани като суровина за производ
ство на компост, съдържащ утайки от ПСОВ
Параметри

Мерна единица

Гранични стойности, изразени спрямо
(сухо вещество)

Cd

mg/kg

3

Cr

mg/kg

150

Cu

mg/kg

500

Hg

mg/kg

3

Ni

mg/kg

100

Pb

mg/kg

200

Zn

mg/kg

1500

Отпадъчни материали, подходящи за получаване на стабилизирана органична фракция
от процеса на МБТ
Следните видове отпадъчни материали (входящи суровини) са разрешени да бъдат приемани в
съоръжението за МБТ за получаване на стабилизирана органична фракция:
1. битови отпадъци и отпадъци от търговски източници с подобен характер и състав, които се
събират чрез общинската система за събиране на отпадъците (смесени битови отпадъци);
2. битови, търговски и промишлени утайки от пречистване на отпадъчни води, които отговарят
на изискванията, посочени в наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО;
3. биоразградими отпадъци (20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено
хранене, ако са събрани заедно с градински отпадъци и отпадъци от паркове от домакинствата
и подобни институции), които не могат да бъдат сортирани поради замърсяване, не са разделно
събрани при източника на образуване по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО относно
разделното събиране на биоотпадъците.
Смесването на добавки или други материали или отпадъци с ниска концентрация на замърсители,
например изкопни и минерални строителни отпадъци, не е разрешено.
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С Т Р. 1 3

ДОБАВКИ
Таблица A1-4: Допустими добавки за производство на компост
Вид на отпадъците

Допълнителни пояснения

Код и наименование на отпадъците
съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1
ЗУО
5
Добавки за компостиране
[добавят се в малки количества (до 10 – 15 %) с цел подобряване процеса на компостиране, узря
ване на компоста или екологичните характеристики на процеса]
5.01 Прах от скали Незамърсен, не може да превишава пределно 01 03 08 прах и прахообразни отпадъдопустимите стойности за компоста по табци, различни от упоменатите
лица А2-1. Изпитване се извършва само при
в 01 03 07, съгласно Списъка
съмнение за замърсяване.
на отпадъците от наредбата
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
01 04 09 отпадъчни пясъци и глини
5.02 Прах от варо- Незамърсен, не може да превишава пределно 02 04 02 нестандартен калциев карвик
допустимите стойности за компоста по таббонат (вар)
лица А2-1.
Изпитване се извършва само при съмнение
за замърсяване.
5.03 Бентонит
Също така бентонит, използван като сорбент
----в хранително-вкусовата промишленост.
5.04 Пепел от изга- Растителна тъкан пепел, без летлива пепел 10 01 01 сгурия, шлака и дънна пепел
ряне на расти- (прах от котли).
от котли (с изключение на
т е л н и т ък а н и Трябва да бъдат изпълнени следните гранични
пепел от котли, упомената в
(н а п р. д ъ р в о, стойности: макс. 5 % от масата.
10 01 04), съгласно Списъка
Трябва да се спазват следните гранични стойслама)
на отпадъците от наредбата
ности [mg/kg. d.m.]:
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
– за тежки метали Cd – 8, Co – 100, Cr – 250,
Cu – 250, Mo – 20, Ni – 100, Pb – 100, ванадий – 100, Zn – 1500;
– за PCDD/PCDF 100 hg TE/kg. dm.
Изследване се извършва, ако се предполага,
че пепелта надвишава посочените гранични
стойности.
5.05 И з к о п а н а т а Максимално 15 % от обема;
17 05 04 почва и камъни, различни
незамърсена земна маса, която не е била хипръст
от упоменатите в 17 05 03,
мически третирана.
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
5.06 И з м и т а п о ч - Спазват се след н и т е г ра н и ч н и с т ой нос т и 02 04 01 почва от измиване и почиства от за харно [mg/kg. d.m.]:
ване на захарно цвекло
цвек ло и пре- Cd – 2, Cr – 200, Cu – 140, Hg – 1, Ni – 80,
работка на кар- Pb – 100, Zn – 250.
Изследване се извършва, ако се подозира, че
тофи
почвата или утайката надвишават посочените
гранични стойности.
5.07 П р о д у к т и о т Произведен само от материали, включени в не е от- не е отпадък
процеса пиро- таблица А1-1.
падък
л и з а – („ б и о въглен“)
Добавките могат да се добавят в началото или по време на процеса на компостиране на биоотпадъци в количества максимум 5 % m/m (5.01 – 5.04), максимум 15 % m/m материали (5.05 – 5.07),
максимум 15 % m/m свеж компост с цел да се оптимизира процесът на компостиране.

Допустими добавки за производство на ферментационен продукт
С цел да се стабилизира и оптимизира ферментационният процес могат да се добавят различни
добавки. Максималното количество е 2 % (свежа маса) от входящия материал. Трябва да се използват
само добавки с деклариран и доказан ефект за подобряване производството на биогаз.
Следните ефективни материали са подходящи да бъдат използвани като добавки:
1. флокулационни агенти;
2. микроелементи;
3. утаители;
4. ензими;
5. прокариотна и еукариотна биомаса;
6. емулгатори (например тензиди);
7. вещества против образуване на пяна;
8. комплексообразуващи агенти;
9. антискаланти;
10. макромолекули (Na, Mg, Ca, карбонат фосфат).

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 8
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО КЪМ КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА КОМПОСТ, КОМПОСТА, СЪДЪРЖАЩ
УТАЙКИ ОТ ПСОВ И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ
Таблица A2-1: Гранични стойности за тежки метали за компост и ферментационния продукт, из
разени спрямо сухо вещество
ПАРАМЕТ МЕРНА ЕДИНИЦА
РИ
Cd

mg/kg

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
(СЛЕД ПРЕХОДНИЯ ПЕРИ
ОД ОТ 7 ГОДИНИ)
1,3

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
(ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ
7 ГОДИНИ)
2

Cr

mg/kg

60

100

Cu

mg/kg

Hg

mg/kg

200
етикетиране: > 100
0,45

2501
етикетиране: > 100
1,0

Ni

mg/kg

40

80

Pb

mg/kg

130

180

Zn

mg/kg

600
8001
етикетиране: > 400
етикетиране: > 400
1
Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде
отбелязано върху етикета на крайния продукт в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 4.

Таблица A2-2: Гранични стойности за тежки метали за органичния подобрител на почвата и ста
билизирана органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество
ПАРАМЕТРИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

ПРАГ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ1)

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ

Cd

mg/kg

---

3,0

Cr

mg/kg

---

200

Cu

mg/kg

200 mg/kg

400

Hg

mg/kg

---

2,0

Ni

mg/kg

---

100

Pb

mg/kg

---

250

Zn

mg/kg

400 mg/kg

1200

Ако са надхвърлени граничните стойности за мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде
посочено на етикета в съответствие с приложение № 4.
Таблица A2-3: Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ, изра
зени спрямо сухо вещество
1

ПАРАМЕТРИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ

PAH (16)

mg/kg

6

PCB (7)

mg/kg

0,7

PCDD/F

ng TU*/kg

30

* ng TU – нанограма токсични единици.
Таблица A2-4: Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител
и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от възможната употреба
ПАРАМЕТРИ

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
ПРИ КОМПОСТИРАНЕ
(ЕДИНИЦА)

ГРАНИЧНИ СТОЙНОС
ТИ ПРИ АНАЕРОБНО
РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)

Органично ве- Всички области на употреба ≥ 15 % сухо вещество
щество
с изключение на производството на биофилтри

Няма изисквания

Електропрово- Частно градинарство, рас- ≤ 3 mS/cm
димост
тежни почвени среди

≤ 3 mS/cm

М а к с и м а л е н Всички области на употреба ≤ 40 mm
размер на час- с изключение на производтиците
ството на биофилтри

≤ 40 mm
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ГРАНИЧНИ СТОЙНОС
ТИ ПРИ АНАЕРОБНО
РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)

Σ общо примеси Земеделие, нару шени те- < 0,5 % сухо вещество
< 0,5 % сухо вещество1
(пластмаси, ме- рени (игрални площадки и (7 години транзитен период, (7 години транзитен петали, стъкло)> спортни площадки)
< 1,0)
риод, < 1,0)
2 мм
Σ общо примеси Нарушени терени с изклю- < 1,0 % сухо вещество
(пластмаси, ме- чение на игрални площадки
тали, стъкло) > и спортни площадки
2 мм

< 1,0 % сухо вещество1

Σ общо примеси Рек ул т и ва ц и я на депа и < 2,5 % сухо вещество
(пластмаси, ме- мини
тали, стъкло) >
2 мм

< 2,5 % сухо вещество1

Реакция на рас- Частно градинарство, със- 25 % компост: свежа растителтенията /изпит- тавка на растежни почвени на материя: ≥ 90 % в сравневане за растеж среди
ние със стандартна почва без
компост, ниво на покълване
в сравнение със стандартна
почва без компост: ≥ 90 %,
забавяне на покълването: 0
дни;
50 % компост: свежа материя: ≥ 80 % в сравнение със
стандартна почва без компост,
ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без
компост: ≥ 80 %, забавяне на
покълването: 0 дни

25 % ферментационен
п р од у к т: свеж а рас т ителна материя: ≥ 90 % в
сравнение със стандартна
почва без компост, ниво
на покълване в сравнение
със стандартна почва без
компост: ≥ 90 %, забавяне
на покълването: 0 дни;
50 % компост: свежа материя: ≥ 80 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на
покълване в сравнение
със стандартна почва без
компост: ≥ 80 %, забавяне
на покълването: 0 дни

Плевелни семе- Градинарство като съставка ≤ 2 покълнали семена/литър ≤ 2 покълнали семена/
на, части от рас- на растежни почвени среди
литър
тения, способни
да поникнат
И н д и к ат о р з а Вси чк и ви дове п род у к т и Салмонела: о т с ъс т вие 25 г Салмонела: отсъствие 25 г
патогени
компост и области на упо- проба 2
проба 2
треба (произведени от всич- Ешерихия коли: < 1000 CFU/g Ешерихия коли: < 10 0 0
ки видове биоотпадъци)
свежа материя 2
CFU/g свежа материя 2
1
Да се анализира само ако се третират разделно събрани биоотпадъци от домакинствата.
2
Когато животинските продукти са различни от посочените в приложение № 4, т. 3, 3.1, буква „а“,
изпитването и оценката на изискванията за обеззаразяване се извършват в съответствие с глава III,
раздел III от Приложение V на Регламент (ЕО) № 142/2011.

Приложение № 3
към чл. 14
ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПО
ДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ
НА КАЧЕСТВОТО
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Производителите на компост трябва да докажат чрез външен контрол на качеството, че има
достатъчно висока степен на вероятност всяка обявена партида компост, ферментационен продукт
или стабилизирана органична фракция от МБТ, която се пуска на пазара, да бъде в съответствие с
минималните изисквания за качество и обявените свойства. Може да се приложат различни изисквания за вземане на проби в зависимост от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост
или стабилизирана органична фракция от МБТ.
1.2. Външният контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория.
1.3. Външните проверки за качество включват най-малко:
1.3.1. вземане на проби от партида/и компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ;
1.3.2. аналитично изпитване на взетите проби.
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2. ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО
И ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТА
ЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН
ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГА
НИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ
2.1. Вземането на проби и последващото им
изпитване се извършва съгласно съответните:
2.1.1. европейски стандарти, въведени като
български стандарти;
2.1.2. международни стандарти, въведени като
български стандарти, когато липсват стандарти
по т. 2.1.1;
2.1.3. български стандарти, когато липсват
стандарти по т. 2.1.1 и т. 2.1.2;
2.1.4. международни и национални стандарти
на други страни, когато липсват стандарти по
т. 2.1.1 – т. 2.1.3.
3. ЧЕСТОТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ
3.1. Година на признаване.
3.1.1. Минималният брой на вземане на проби
и честота на анализите на компоста през първата
година (годината на признаване) трябва да бъде
най-малко 4 пъти (една проба на всеки сезон),
освен ако на съоръжението за компостиране се
третират по-малко от 4000 тона от входящия
материал в случаите на компостиране и МБТ
и по-малко от 6000 тона от входящия материал
в случаите на анаеробно разграждане. Минималният брой на анализите на компоста, които
трябва да се извършват, е посочен в таблица А3-1.
Таблица А3-1. Минимален брой на анализите
на компоста, органичния почвен подобрител и
стабилизираната фракция от изхода на МБТ,
които трябва да се извършат по време на годи
ната на признаване, в зависимост от годишното
количество на третираните биоотпадъци
Количество на третираните биоотпадъци

Честота на извършване
на пробите и анализите

< 1000 t

1

1001 – 2000 t

2

2001 – 4000 t

3

> 4001 t
4
3.1.2. По време на годината на признаване
в случаите, когато съоръженията за анаеробно
разграждане третират по-малко от 6000 тона,
минималният брой анализи на ферментационния
продукт или на органичния почвен подобрител
от анаеробно разграждане е 2 пъти годишно. За
съоръженията за анаеробно разграждане, които
третират повече от 6000 тона, минималният брой
на анализите е 4 пъти годишно.
3.2. Честота на анализите през последващите
години след годината на признаване качеството
на произведения компост.
3.2.1. Минималните изисквания за вземане
на проби и честота на анализите за следващите
години се изчислява по формулата:
количеството на вложения материал (в тонове)
брой на анализите
=
+1
за година
8000
с максимум 12 анализа на година.
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3.2.2. Всяка стойност трябва да бъде закръглена към следващото цяло число.
3.2.3. Изключение от т. 3.2.1 се прави за съоръженията за компост с капацитет, по-малък
от 2500 t/у. Честотата трябва да бъде най-малко
веднъж годишно за съоръженията с капацитет,
по-малък от 2500 t/у. За съоръженията с капацитет
> 85 000 t/у трябва да бъде до 12 пъти годишно.
Минимално количество на проверките и
пробите за анализ на качеството

С Т Р.

Количество на третираните отпадъци за година [тона]

3.2.4. Стабилизираната органична фракция от
МБТ се анализира на всеки 2000 тона получена
стабилизирана органична фракция от МБТ.
4. МЕТОД НА ПРОБОВЗЕМАНЕ
Основни изисквания за вземане на предста
вителни проби
4.1. Метод за вземане на проби на компоста
и стабилизираната органична фракция от МБТ.
4.1.1. Методът за вземане на проби трябва
да се извършва в съответствие със стандарт
EN 12579 „Подобрители на почвата и растежни
среди – вземане на проби“.
4.1.2. Пробата след процеса на приготвяне
(пресяване, премахване на вредни вещества и
др.) трябва да бъде в същото състояние като
партидата компост, която е предназначена да
бъде използвана или пусната в продажба.
4.1.3. Окончателната комбинирана проба трябва да представлява цялото количество материал
за пробата. Точките за вземане на проби трябва
да бъдат определени на случаен принцип или
равномерно разпределени в съответната партида.
4.1.4. За партидите, за които съставът на
компонентите се различава повече от 20 %, се
вземат отделни проби.
4.1.5. Препоръчително е вземането на проби
да бъде предприето по време на товарене или
разтоварване, в случай че комбинираната проба
представлява цялата партида.
4.1.6. Минималното количество на партидата
за оценка е посочено в таблица A3-2.
Таблица А3-2. Минимално количество на ма
териала от изследваната партида, откъдето се
взема пробата
Количество на третираните входящи
биоотпадъци

Минимално количество на материала от
изследваната партида

< 2,000 t

50 m 3

2,001 – 10,000 t

100 m 3

> 10,000 t
150 m 3
4.1.7. В случай на стабилизираната фракция
от МБТ количеството на компоста, от което се
взема пробата, следва да бъде най-малко 500 m 3.
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4.1.8. Методът за вземане на проби трябва
да се извършва в съответствие със стандарт
EN 12579 „Подобрители на почвата и растежни
среди – вземане на проби“.
4.1.9. Методът за вземане на проби трябва да
се извършва в съответствие със стандарт EN ISO
5667-13:2011 „Ръководство за вземане на проба
от утайки“.
4.1.10. За изпитването на всички задължителни параметри по приложение № 2 параметрите,
както се изисква в декларацията по чл. 16, ал. 2,
и етикетирането на компоста по приложение
№ 5 количеството на крайната комбинирана
лабораторна проба трябва да бъде 15 – 20 литра.
4.2. Метод за вземане на проби на ферментационния продукт.
4.2.1. Вземането на проби на ферментационния
продукт трябва да се извърши в съответствие
със стандарт EN ISO 5667-13.
4.2.2. Проби за изследване трябва да се вземат
от ферментационния продукт, готов за употреба
или продажба. Ако съставът на ферментационния
продукт е повече от 20 % от обема, пробите се
изпитват поотделно:
4.2.2.1. когато ферментационният процес е
завършен и ферментационният продукт се продава директно, или
4.2.2.2. след отделяне на течната и/или полутвърдата органична фракция.
4.2.3. Всяка крайна проба, изпратена за анализ,
е представителна за крайния продукт.
4.2.4. Обемът на крайната проба трябва да
бъде достатъчно за извършване на всички задължителни анализи. Като общо правило количеството на проба трябва да бъде приблизително
от 7 до 10 литра.
5. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОБИТЕ
5.1. Лицето, което взема пробите, изготвя
Протокол за вземане на проби от всяка проба.
5.2. Протоколът за вземане на проби трябва
да бъде включен в доклада по чл. 14, ал. 3 и да
обхваща най-малко следните елементи:
5.2.1. име (фирма) и адрес на производителя
на компоста;
5.2.2. адрес на съоръжението за компостиране;
5.2.3. име на лицето, което взема пробите;
5.2.4. име и адрес на договора с лабораторията,
която извършва анализ на компоста;
5.2.5. датата на вземане на пробите;
5.2.6. код/ове на партидата/ите, от който/
които е взета пробата;
5.2.7. код на пробата;
5.2.8. място, количество (t или m 3) и напречен
разрез (в случаите на купчини от твърди материали) на представителната извадка за партидата;
5.2.9. вид на материала (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител
или стабилизирана органична фракция от МБТ);
5.2.10. размер на ситото за пресяване;
5.2.11. описание на визуалните свойства (хомогенност, форма, мирис);
5.2.12. общото време за обработка на извадковата партида компост;
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5.2.13. описание на вземането на пробите
(брой и разпределение на точките за вземане на
проби, обема на индивидуалните проби, използвано оборудване, вземане на проби по време на
пресяването и т.н.);
5.2.14. ако е необходимо – допълнителни
коментари;
5.2.15. подпис за вземане на пробите от оператора или от неговия упълномощен представител.
6. ПОВТАРЯЩИ СЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕ
МАНЕ НА ПРОБИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ДАННИТЕ
6.1. Повторен анализ на неорганичните замърсители от паралелни проби.
6.1.1. Трябва да се извърши повторен анализ
(до максимум 6 проби) на неорганичните замърсители, ако първата измерена стойност за
кадмий, хром, мед, никел, живак, олово и цинк
е повече от 90 % от референтната стойност от
предложената декларация по чл. 16, ал. 1, т. 2
за компоста.
6.1.2. Повторни анализи следва да се извършат
на представителни паралелни проби от партидата.
6.1.3. В случай на повторни анализи оценъчната стойност (средноаритметичната стойност от
всички индивидуално измерени стойности, ако
е необходимо след премахването на максимум
две отделни в съответствие със стандартните
статистически процедури) трябва да отговаря на
граничната стойност на съответния параметър.
Нито една отделно измерена стойност не може
да надвишава пределно допустимата стойност
с повече от 30 %.
6.2. Повторен анализ на органичните замърсители.
6.2.1. Повторен анализ (до максимум 6 проби)
за органични замърсители трябва да се извършва,
ако първоначално измерената стойност е повече
от 80 % от референтната гранична стойност.
6.2.2. Повторни анализи следва да се извършат
на представителни паралелни проби от партидата.
6.2.3. В случай на повторни анализи стойността
на оценката (средноаритметичната стойност от
всички индивидуално измерени стойности, ако
е необходимо след премахването на максимум
две отделни в съответствие със стандартните
статистически процедури) трябва да отговаря на
граничната стойност на съответния параметър.
6.2.4. Нито една отделно измерена стойност
не може да надвишава пределно допустимата
стойност с повече от 30 %.
6.3. Остатъчни параметри.
6.3.1. В случай на изследване на параметрите „съдържание на органично вещество“ и
„електропроводимост“ всяка отделно измерена
стойност трябва да съответства на съответната
гранична стойност.
6.3.2. Допустимо е извършването на допълнителни анализи в съответствие с процедурата
за повторни анализи, както е описана за неорганичните замърсители, в случай че някой друг
параметър превишава съответната пределно
допустима стойност.
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7. ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ОТ
СТРАНА НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТО
РИЯ
7.1. Докладът от изпитването, издаден от акредитираната лаборатория, трябва да включва
следните елементи:
7.1.1. данни за оператора на съоръжението
(име, адрес, ЕИК, лице за контакт);
7.1.2. протокол за вземане на проби;
7.1.3. данни за лицето, което извършва пробата;
7.1.4. информация за приемане на пробата;
7.1.5. обобщаване на аналитичните резултати
от изпитването, съдържащи: наименование (код)
на пробата, наименование на лабораторията,
(код) на пробата и в случай че е приложимо,
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паралелните проби, които са взети, индивидуалните резултати от изпитването, стойност на
оценката, отклонението и евентуалното елиминиране на големите различия в стойностите за
всички изследвани параметри;
7.1.6. информация за значително отклонение
от аналитичните методи;
7.1.7. потвърждение, че е взета под внимание
цялата налична информация, няма признаци,
че са използвани неразрешени биоотпадъци
за производство на компост като цяло или за
предложената декларация (чл. 16, ал. 1, т. 2);
7.1.8. дата на изготвяне на доклада;
7.1.9. подпис на акредитираната лаборатория.

8. АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КОМПОСТА И СТАБИЛИ
ЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ (CEN СТАНДАРТИ)
Таблица A3-3. Аналитични методи, които следва да бъдат използвани при изпитване на компоста
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ

МЕТОД – СТАНДАРТ

Вземане на проби на БДС EN 12579:2000 от 18 януари 2001 г.
компост и МБТ
„Подобрители на почвата и растежни почвени среди – вземане на проби“
Вземане на проби на ор EN ISO 5667-13:2011
ганичната фракция от „Ръководство за вземане на проба от утайки“
анаеробно разграждане
Предварително трети БДС EN 16179:2012 10 15
ране на пробата
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – ръководство за предварително
третиране на пробите; prEN 16179:2010“
Определяне на коли БДС EN 12580:2000 от 3 ноември 2001 г.
чеството
„Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на количеството“
pH стойност
(Ca Cl 2)

БДС EN 15933:2012 10 01
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на pH“

Електрическа прово БДС EN 13038:2011 12 01
димост
„Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на електрическата проводимост“
FprCEN/TS 15937:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на специфична електрическа проводимост“
Съдържание на вода

БДС EN 15934:2012 10 01
„Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или
съдържанието на вода“

Съдърж ание на су хо БДС EN 15934:2012 10 01
вещество
„Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или
съдържанието на вода“
Съдържание на орга
нично вещество/ общ
органичен въглерод
Загуба при накаляване

БДС EN 15936:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – определяне на общ
органичен въглерод (ТОС), чрез сухо изгаряне“
БДС EN 15935:2012 10 01
„Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – определяне на загуба
при накаляване“
БДС ISO 14235:2002
„Качество на почвите. Определяне на органичен въглерод чрез сулфохромно
окисление“

Размер на частиците

БДС EN 15428:2007
„Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на размера на
частиците“
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МЕТОД – СТАНДАРТ

N (общ азот)
(Kjeldahl N)

БДС EN 16169:2012
„Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на общия азот“
БДС EN 16168:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на общия азот, използвайки метод на изгаряне“

NO 3 -N
NH4 -N

Определяне на разтворими форми на нитратен и амониев азот в екстракт
с 1 mol/dm 3 KCl
СД CEN/TS 16177:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – екстракция и определяне на
амоний, нитрати и нитрити“
Определяне на разтворими форми на нитратен и амониев азот във водни
екстракти
БДС EN 13652:2003
„Почви и растежни среди – екстракция на водноразтворими елементи и
хранителни вещества“

Плевелни семена

CEN TS 16201
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на жизнеспособни
семена“

Реакция на растенията БДС EN 16086-1:2011
„Почви и растежни среди – определяне на реакцията на растенията – част
1: Изпитване за растеж на китайско зеле в саксия“
Примеси

ONR CEN/TS 16202:2010
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на примеси и камъни
(CEN/TS 16202:2010)“.
Този стандарт описва два метода за определяне на физическите примеси >
2 mm, камъни> 5 mm в почви, утайки и третирани биоотпадъци. За целите
на тази наредба се използва на сух метод пресяване прилагането на пряк
анализ, без да се измива, както е описано в глава 7.2 на стандарта

Тежки метали и фосфор
Методи за екстракция БДС EN 16173:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в азотна
киселина фракции и елементи“
БДС EN 16174:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в царска
вода фракции и елементи“
Определяне на екстрахируемите форми на тежките метали и фосфора в екстракти, получени с
азотна киселина/царска вода
P (общ)
K (общ)
Mg (общ)
CaO
S (общ)

СД CEN/TS 16170:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез
оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)“
СД CEN/TS 16188:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на елементите в царска вода и азотна киселина – метод на атомноабсорбционна спектрометрия (FA AS)“

Pb, Cd

СД CEN/TS 16170:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез
оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)“
СД CEN/TS 16171:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на елементите,
използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)“
СД CEN/TS 16172:2013
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на следи от елементи
чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в графитена пещ (GF-AAS)“
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МЕТОД – СТАНДАРТ
СД CEN/TS 16170:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез
оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)“
СД CEN/TS 16171:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементите,
използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)“
СД CEN/TS 16172:2013
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на следи от елементи
чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в графитена пещ (GF-AAS)“
СД CEN/TS 16188:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи след
изваряване с царска вода и азотна киселина. Метод на пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FA AS)“

Hg

СД CEN/TS 16170:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез
оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES“
СД CEN/TS 16171:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на елементите,
използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)“
СД CEN/TS 16175-1:2013
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на живак в разтвори
от царска вода и азотна киселина. Част 1: Атомноабсорбционна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-A AS)“
СД CEN/TS 16175-2:2013
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на живак. Част 2:
Атомнофлуоресцентна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AFS)“

PCB(7)

БДС EN 16167:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на полихлорирани
бифенили (PCB) чрез газова хроматография със селективно определяне (GCMS) и газова хроматография с електронно определяне (GC-ECD)“

PCDD/PCDF

СД CEN/TS 16190:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почва – определяне на диоксини и фурани
и диоксиноподобни полихлорирани бифенили чрез газова хроматография с
висока резолюция за селективно откриване“ (HR GC-MS) (CEN/TS 16190:2012)“

PAH (16)

СД CEN/TS 16181:2012
„Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на полициклични
ароматни въглеводороди (ПАВ) чрез газова хроматография (GC) и висококачествена течна хроматография (HPLC) (FprCEN/TS 16181:2012)“

Салмонела

СД CEN/TR 15215-2:2006
„Характеризиране на утайки – откриване на салмонела в утайки, почви,
подобрители на почвата, растежни среди и биоотпадъци – част 3“

Ешерихия коли

СД CEN/TR 16193:2013
„Утайки, третирани биоотпадъци и почва – откриване на ешерихия коли“

9. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО – В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ
ОРГАНИ
9.1. Изискванията на наредбата следва да се считат за изпълнени, ако никоя индивидуално измерена
стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) не превишава
съответната пределно допустима стойност с повече от 50 %, или в случая на параметъра цинк – с
повече от 30 %.
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9.2. По отношение на параметрите „органично
вещество“ и „електропроводимост“ изискванията
на наредбата се считат за изпълнени, ако всяка
отделна измерена стойност (при необходимост,
след елиминиране на големи те разли чи я в
стойностите) е в съответствие със съответната
гранична стойност. В случай на параметъра
„реакция на растенията“ изискванията се считат
за изпълнени, ако резултатът от изпитването е
в съответствие с пределните стойности по приложение № 2, таблица A2-4.

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1, т. 2
ДОКУМЕНТИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ
НОСТ
1. Производителят на компост или лицето, което отговаря за експлоатацията на съоръжението
за компостиране или стабилизирана органична
фракция от МБТ, следва да записва за всеки
отделен случай приемането на отпадъците за
третиране, като посочва по-специално:
а) датата на получаване;
б) вида на отпадъците;
Във връзка с това броят и предназначението
на отпадъчните материали, съответстващи на
колони (а) и (б), както и на кодовете от Списъка на отпадъците, колона (г) на таблици A1-1,
A1-2 и A1-4 от приложение № 1, трябва да бъдат
записани. По отношение на стабилизираната
органична фракция от съоръженията за МБТ
се посочва количеството на смесените битови
отпадъци заедно с всички разрешени материали,
посочени в приложение № 1.
в) количеството на приетите отпадъци (в kg);
По отношение на доставките от събирането на
битови отпадъци обобщаване на количеството на
приетите отпадъци се допуска веднъж седмично
или по време на интервалите между доставките.
Седмичното обобщение се разрешава също и за
малки количества отпадъци (< 5 m 3 на доставка)
от частни домакинства или подобни източници. Лицето, което доставя отпадъците, трябва
да бъде определено като „малък доставчик“ с
общински произход.
Що се отнася до смесените битови отпадъци
за производство на „стабилизирана органична
фракция от MБT“, количеството на тази фракция
може да бъде обобщено на дневна база за всеки
източник (община).
г) произход на приетите отпадъци (община – в
случай на отпадъци от общинската система за
събиране на отпадъци, в противен случай – име-
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то и адреса, както и региона за управление на
отпадъците на частни, публични или търговски
субекти, от които произхождат отпадъците);
д) ако е необходимо – превозвача и доставчика
на отпадъците, ако не е идентична информацията,
посочена в букви „в“ и „г“;
е) вид (код и наименование на отпадъците),
количество и крайна дестинация на остатъците
от приетата партида на отпадъците, отделени или
премахнати по време на входящия контрол или
по време на по-нататъшно третиране; отделните
фракции трябва да бъдат означени с код, който
най-добре описва вида на отпадъците; документацията трябва да съдържа най-малко вида на
отпадъците (код на отпадъка), производител на
компоста, получателя и количеството на приетите отпадъци или алтернативно количество
на събраните отпадъци и честотата на събиране.
2. При изготвянето на партидата компост
трябва да се запишат:
а) еднозначен код на партидата;
б) всички използвани отпадъци и добавки
(предназначението на отпадъчните материали,
съответстващи на колони (а) и (б), както и на
кодовете от Европейския списък с отпадъците,
колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 от приложение № 1);
в) ако две или повече партиди са обединени
в една и съща партида компост, след това новата партида компост трябва на свой ред да се
обозначи еднозначно с код на партидата.
3. По време на компостиране трябва да бъдат
вписани:
3.1. С цел да се гарантира достатъчно намаляване на потенциално съдържащите се патогенни организми целият разграждащ се материал
трябва да бъде изложен на следната минимална
температура в посочения период от време:
а) материали, които не са странични животински продукти, както и хранителни отпадъци
(които не са от международния транспорт), и
ако се третират заедно с оборски тор, отпадъци
на храносмилателния тракт, мляко, продукти на
млечна основа, продукти от млечни производни;
коластра, яйца, яйчени продукти, странични
животински продукти, посочени в член 10 (е) от
Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са преминали преработка, както е определено в член 2
(1) (m) от Регламент (ЕО) № 852/2004, и всички
останали СЖП, които са били преработени в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
друго място;

Таблица А4-1. Времеви температурни профили за обеззаразяване на материали, различни от странич
ни животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт)
Система на компостиране Температура

Време

Компостиране на открито > 55 °C
> 65 °C

10 дни
3 дни

Закрита/реакторна система > 60 °C
за компостиране

3 дни

За всички системи на компостиране е необходимо да се извършва аериране (обръщане и
смесване на материала, за да се гарантира, че
всичкият материал е изложен на необходимата
температура за определения период от време.

Температурата може да бъде измервана непрекъснато, когато е необходимо, но поне веднъж на
всеки работен ден през посочения период с калибрирана температурна сонда.
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б) за всички други СЖП трябва да се спазват
изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
в) документирането на мерките за контрол и
управление на процеса (брой и дата на обръщане,
напояване, принудително аериране, смесване
на материалите и др.) трябва да се извършва
в съответствие с Националните критерии към
съоръженията за компостиране.
3.2. В случай на анаеробно разграждане на
материали, които не съдържат никакви странични
животински продукти, са позволени следните
температурни профили:
а) термофилно анаеробно разграждане при
55 °С в продължение на най-малко 24 часа и
хидравличното време на задържане от наймалко 20 дни;
б) термофилно анаеробно разграждане при
55 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, 1 час);
в) термофилно анаеробно разграждане при
55 °C, последвано от компостиране;
г) мезофилно анаеробно разграждане при
37-40 °С, последвано от пастьоризация (70 °С,
1 час);
д) мезофилно анаеробно разграждане при
37-40 °С, последвано от компостиране.
4. Декларация на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT:
Декларацията на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT включва:
а) код на партидата;
б) количество (маса);
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в) определяне на вида (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител,
стабилизираната органична фракция от MБT
включва);
г) основните групи на третираните суровини
(биоотпадъци, битови утайки от отпадъчни води,
оборска тор, битови отпадъци);
д) позоваване на доклада за оценка;
е) предназначени области на употреба в съответствие с доклада за оценка.

Приложение № 5
към чл. 16, ал. 1, т. 1
ЕТИКЕТИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙ
НИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
Следната информация трябва да бъде предоставена с компостa, ферментационния продукт,
органичния почвен подобрител от процеса на
компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ (когато
са пакетирани или в насипно състояние), като
върху опаковката или върху придружаващите ги
фактологически данни следва да бъде написано:
1. име и адрес на производителя;
2. предназначение, идентифицирайки типа на
продукта/материала (компост, ферментационния
продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане
и стабилизираната органична фракция от МБТ);
3. код на партидата (с изключение на течни
фракции);
4. количество (по тегло и/или обем);
5. основните качествени характеристики в
съответствие с таблица А5-1.

Таблица А5-1. Задължителни параметри за етикетиране спрямо сухо вещество
Критерии за качество

Параметри

Подобрение на Органично вещество
почвата
Варова стойност (CaO)

Мерни
единици

Детайли за етикетирането

[%]

-

[%]

-

Съотношение C/N
Н а т о р я в а щ и Общ азот (N)
свойства
Общ фосфор (P 2O 5)

[%]

-

[%]

-

Общ калий (K 2O)

[%]

-

Магнезий (MgO)

[%]

-

Сяра (S) общо

[%]

само за ферментационния продукт или органичния
почвен подобрител от анаеробно разграждане

Амониев нитрат
(NH4 -N)

[mg/l]

само за ферментационния продукт или органичния
почвен подобрител от анаеробно разграждане

Азотен нитрат (NO3 -N)

[mg/l]

само за ферментационния продукт или органичния
почвен подобрител от анаеробно разграждане

Свойства на ма- Максимален размер на
териала
частиците

[mm]

-

Плътност

[g/l FM]

-

Сухо вещество

[% FM]

-

Съдържания на соли/
елек т ри ческа п рово димост

[mS/m]

изключване от прилагането за частното градинарство или като съставка на растежна почвена среда,
ако е превишена пределно допустимата стойност,
по приложение № 2, таблица A2-4

pH

-
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6. основните групи на използваните биоотпадъци/входящите материали са: биоотпадъци,
оборска тор, утайки от отпадъчни води, смесени
битови отпадъци;
7. етикет за съответствие с изискванията на
наредбата;
8. препоръчителните условия на съхранение;
9. описание на областите на употреба, в които
може да бъде използван компостът, ферментационният продукт, органичният почвен подобрител
и стабилизираната органична фракция от МБТ
и всички ограничения при употреба;
10. препоръки за правилна употреба на количествата на компоста в съответствие с чл. 9 – 11
от наредбата.
С препоръките за правилна употреба трябва да се гарантира, че употребата отговаря на
най-добрите практики в рамките на определена
област на употреба.
Допълнителна информация, която да бъде
включена в етикета
Ако компостът се предлага за употреба в
биологичното земеделие, се посочва, че този
компост е в съответствие с всички изисквания
на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB,
L 189 от 20.7.2007 г.).
Ако компостът се предлага за употреба в
земеделието, се посочва, че в случай на употреба на компост в уязвимите зони по смисъла
на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници
(обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 97
от 2011 г.) трябва да се спазват изискванията на
наредбата относно ограниченията за торене с
азотосъдържащи торове и подобрители на почва.
7782

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за изискванията
към етикетирането, маркировката и външно
то оформление на тютюневите изделия и за
определяне на стандарти за извършване на
оценка на съответствието на съдържанието
на вредни съставки в цигарите, приета с По
становление № 184 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 2 от 2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба за изискванията за етикетиране,
обозначаване и оформление на тютюневите
изделия и за определяне на стандарти за
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извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден
оксид в тютюневите изделия“.
§ 2. В чл. 1, т. 1 думите „изискванията към
етикетирането, маркировката и външното
оформление“ се заменят с „изискванията за
етикетиране, обозначаване и оформление“.
§ 3. Наименованието на раздел II се изменя така:
„Изисквания за етикетиране, обозначаване и
оформление на тютюневите изделия“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „съдържание на катрани“ се заменят със „съдържание в една цигара на катран“, а в изречение
второ думите „Точността на обозначенията
на съдържанието на катрани“ се заменят с
„Точността при обозначенията на съдържанието на катран“.
2. В ал. 2 думата „катрани“ се заменя с
„катран“.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 думата „катрани“ се
заменя с „катран“.
§ 6. В чл. 10 думите „Комисията по търговия и защита на потребителите“ се заменят
с „Комисията за защита на потребителите“.
§ 7. Приложението към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 2
Списък на допълнителните предупредителни
надписи
1. Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10
случая на рак на белия дроб.
2. Тютюнопушенето причинява рак на устната
кухина и гърлото.
3. Тютюнопушенето уврежда Вашите бели
дробове.
4. Тютюноп у шенето причин ява сърдечен
инфаркт.
5. Тютюнопушенето причинява мозъчен инсулт и води до инвалидност.
6. Тютюнопушенето води до запушване на
артериите.
7. Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване.
8. Тютюнопушенето уврежда Вашите зъби
и венци.
9. Тютюнопушенето може да убие Вашето
неродено дете.
10. С тютюневия дим вредите на своите деца,
семейство и приятели.
11. Децата на пушачите е по-вероятно също
да станат пушачи.
12. Откажете тютюнопушенето – останете
живи заради близките си (телефон: 0700 10 323
или на интернет адрес: www.aznepusha.bg).
13. Тютюнопушенето намалява възможността
да имате деца.
14. Тютюнопушенето увеличава риска от
импотентност.“
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Допълнителна разпоредба
§ 8. Пос та новлен ие т о въвеж да разпо редбите на Директива 2012/9/ЕС на Комисията от 7 март 2012 г. за изменение на
Приложение I към Директива 2001/37/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за
сближаване на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби на държ а ви т е ч лен к и о т носно п роизводс т во т о,
представянето и продажбата на тютюневи
изделия (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L
69/15 от 8 март 2012 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Тютюневите изделия, които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата до влизането в сила на постановлението, могат да се предлагат на пазара до
изчерпване на количествата, но не по-късно
от 28 март 2016 г.
§ 10. Складовите наличности от тютюневи изделия, предназначени за търговските
обекти, лицензирани за безмитна търговия,
които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата до влизането в сила на
постановлението, могат да се предлагат до
изчерпване на количествата, но не по-късно
от 28 март 2016 г.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7869

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за безопасност при работа в
неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопре
носни мрежи и хидротехнически съоръжения
(ДВ, бр. 32 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Обучението на персонала и проверката
на знанията за придобиване/потвърждаване
на квалификационна група се организират и
осъществяват в работно време, без или със
откъсване от работа от:
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1. работодателя;
2. енергийни предприятия, титуляри на
лицензия по Закона за енергетиката;
3. центрове за професионално обучение,
пол у чили лицензи я за осъществяване на
професионално обучение поне по една от
следните професии от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното
образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения
и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, техник по автоматизация
и монтьор по автоматизация;
4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления енергетика или
електротехника, електроника и автоматика
съгласно Класификатора на областите за висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от
2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).
(4) Програмите, сроковете за обучение и
датите за провеждане на изпитите за квалификационна група се определят от работодателя
или от лицата по ал. 3, т. 2 – 4, съгласувано
с работодателя.
(5) Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се провежда
от лица с образователно-квалификационна
степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно
Закона за висшето образование и притежаващи
пета квалификационна група при обучаване
за четвърта и пета квалификационна група
и не по-ниска от четвърта квалификационна
група при обучаване за втора и трета квалификационна група.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Алинея 5 не се прилага за академичния състав на висшите училища, както и за
медицинските специалисти, които обучават по
правилата за оказване на долекарска помощ
при поражение от електрически ток.“
§ 2. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Обучението за придобиване/
потвърждаване на квалификационна група
се провежда по утвърдени от работодателя
писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими
за придобиване/потвърждаване на съответната
квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните
характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която
за придобиване на квалификационна група не
може да бъде по-малка от:
а) 4 учебни часа – за втора квалификационна група;
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б) 8 учебни часа – за трета квалификационна група;
в) 16 учебни часа – за четвърта квалификационна група;
г) 24 учебни часа – за пета квалификационна група;
3. продължителността на обучението, която за потвърждаване на квалификационна
група може да бъде съкратена спрямо тази
в т. 2 с до 1/2;
4. датите и началният час за провеждане
на изпитите.
(2) Образователният минимум от знания
и умения по т. 1 на ал. 1 тематично и по
съдържание обхваща изискванията на този
правилник и отчита специфичните характеристики на действително извършваната работа.“
§ 3. Създава се чл. 20б:
„Чл. 20б. (1) Сертификат за преминато обучение по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава – членка на
Европейския съюз, се приравнява на придобита
трета квалификационна група по безопасност
при работа съгласно този правилник.
(2) Обу чението за потвърж даване или
придобиване на по-висока квалификационна
група по безопасност при работа въз основа
на валиден сертификат за преминато обучение
по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава – членка на
Европейския съюз, се провежда от лицата
по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4 по утвърдени от тях
писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими
за придобиване/потвърждаване на съответната
квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните
характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която
не може да бъде по-малка от:
а) 2 учебни часа – за трета квалификационна група;
б) 3 учебни часа – за четвърта квалификационна група.“
§ 4. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Устният изпит пред комисия
се провежда индивидуално.
(2) Комисията се състои от председател
и най-малко двама членове. В случаите по
ал. 3, т. 2 в състава на комисията се включва
и ръководителят на служба/отдел по експлоатация и безопасност или негов заместник.
(3) Когато обучението се провежда от работодателя, той определя със заповед състава
на комисията, като:
1. председателят трябва да притежава пета
квалификационна група;
2. членовете на комисията при изпит за
втора и трета квалификационна група трябва
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да притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група;
3. членовете на комисията при изпит за
четвърта и пета квалификационна група трябва
да притежават пета квалификационна група;
4. не се изисква квалификационна група
за медицински специалисти, участващи в
изпитните комисии.
(4) Когато обу чението се провеж да от
лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4, съставът на
комисията се определя в съответствие със
сключения договор за обучение, като председателят и членовете трябва да притежават
квалификационна група съгласно изискванията на ал. 3.“
§ 5. В чл. 28, ал. 3 думите „в учебен център,
упълномощен от министъра на енергетиката и
енергийните ресурси“ се заменят с „от лицата
по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4“.
§ 6. В чл. 29, ал. 2 думите „в учебен център“ се заменят с „от лицата по чл. 20, ал. 3,
т. 2 – 4“, а думите „ръководителя на центъра“
се заменят с „ръководителите им“.
§ 7. Навсякъде в правилника думите „мин ис т ъра на енерг е т и к ата и енерг и й н и т е
ресурси“ и „министърът на енергетиката и
енергийните ресурси“ се заменят съответно с
„министъра на икономиката и енергетиката“ и
„министърът на икономиката и енергетиката“.
§ 8 . На вся к ъде в п ра ви л н и к а д у м и т е
„МЕЕР“ се заменят с „МИЕ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Специализираните учебни центрове,
които са упълномощени от министъра на
икономиката и енергетиката да извършват
обучение и изпит за квалификационна група
по този правилник, запазват правото си да
изпълняват тази дейност до 31.12.2014 г.
§ 10. Правилникът влиза в сила три месеца
от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
7698

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за безопасност и здраве при ра
бота в електрически уредби на електрически
и топлофикационни централи и по електриче
ски мрежи (обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Обучението на персонала и проверката
на знанията за придобиване/потвърждаване
на квалификационна група се организират и
осъществяват в работно време, без или със
откъсване от работа от:
1. работодателя;
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2. енергийни предприятия, титуляри на
лицензия по Закона за енергетиката;
3. центрове за професионално обучение,
пол у чили лицензи я за осъществяване на
професионално обучение поне по една от
следните професии от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното
образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения
и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, техник по автоматизация
и монтьор по автоматизация;
4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления енергетика или
електротехника, електроника и автоматика
съгласно Класификатора на областите за висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от
2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).
(4) Програмите, сроковете за обучение и
датите за провеждане на изпитите за квалификационна група се определят от работодателя
или от лицата по ал. 3, т. 2 – 4, съгласувано
с работодателя.
(5) Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се провежда
от лица с образователно-квалификационна
степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно
Закона за висшето образование и притежаващи
пета квалификационна група при обучаване
за четвърта и пета квалификационна група
и не по-ниска от четвърта квалификационна
група при обучаване за втора и трета квалификационна група.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Алинея 5 не се прилага за академичния състав на висшите училища, както и за
медицинските специалисти, които обучават по
правилата за оказване на долекарска помощ
при поражение от електрически ток.“
§ 2. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Обучението за придобиване/
потвърждаване на квалификационна група
се провежда по утвърдени от работодателя
писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими
за придобиване/потвърждаване на съответната
квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните
характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която
за придобиване на квалификационна група не
може да бъде по-малка от:
а) 4 учебни часа – за втора квалификационна група;
б) 8 учебни часа – за трета квалификационна група;
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в) 16 учебни часа – за четвърта квалификационна група;
г) 24 учебни часа – за пета квалификационна група;
3. продължителността на обучението, която за потвърждаване на квалификационна
група може да бъде съкратена спрямо тази
в т. 2 с до 1/2;
4. датите и началният час за провеждане
на изпитите.
(2) Образователният минимум от знания
и умения по т. 1 на ал. 1 тематично и по
съдържание обхваща изискванията на този
правилник и отчита специфичните характеристики на действително извършваната работа.“
§ 3. Създава се чл. 20б:
„Чл. 20б. (1) Сертификат за преминато обучение по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава – членка на
Европейския съюз, се приравнява на придобита
трета квалификационна група по безопасност
при работа съгласно този правилник.
(2) Обу чението за потвърж даване или
придобиване на по-висока квалификационна
група по безопасност при работа въз основа
на валиден сертификат за преминато обучение
по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава – членка на
Европейския съюз, се провежда от лицата
по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4 по утвърдени от тях
писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими
за придобиване/потвърждаване на съответната
квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните
характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която
не може да бъде по-малка от:
а) 2 учебни часа – за трета квалификационна група;
б) 3 учебни часа – за четвърта квалификационна група.“
§ 4. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Устният изпит пред комисия
се провежда индивидуално.
(2) Комисията се състои от председател
и най-малко двама членове. В случаите по
ал. 3, т. 3 в състава на комисията се включва
и ръководителят на служба/отдел по експлоатация и безопасност или негов заместник.
(3) Когато обучението се провежда от работодателя, той определя със заповед състава
на комисията, като:
1. председателят трябва да притежава пета
квалификационна група;
2. членовете на комисията при изпит за
втора и трета квалификационна група трябва
да притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група;
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3. членовете на комисията при изпит за
четвърта и пета квалификационна група трябва
да притежават пета квалификационна група;
4. не се изисква квалификационна група
за медицински специалисти, участващи в
изпитните комисии.
(4) Когато обу чението се провеж да от
лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4, съставът на
комисията се определя в съответствие със
сключения договор за обучение, като председателят и членовете трябва да притежават
квалификационна група съгласно изискванията на ал. 3.“
§ 5. В чл. 28, ал. 3 думите „в учебен център,
упълномощен от министъра на енергетиката и
енергийните ресурси“ се заменят с „от лицата
по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4“.
§ 6. В чл. 29, ал. 2 думите „в учебен център“ се заменят с „от лицата по чл. 20, ал. 3,
т. 2 – 4“, а думите „ръководителя на центъра“
се заменят с „ръководителите им“.
§ 7. Навсякъде в правилника думите „мин ис т ъра на енерг е т и к ата и енерг и й н и т е
ресурси“ и „министърът на енергетиката и
енергийните ресурси“ се заменят съответно с
„министъра на икономиката и енергетиката“ и
„министърът на икономиката и енергетиката“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Специализираните учебни центрове,
които са упълномощени от министъра на
икономиката и енергетиката да извършват
обучение и изпит за квалификационна група
по този правилник, могат да изпълняват тази
дейност до 31.12.2014 г.
§ 9. Правилникът влиза в сила три месеца
от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
7699

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електри
ческите уредби и електропроводните линии
(обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 108 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1138, ал. 5 след думите „градски
тип и възлови станции“ се поставя запетая
и се добавя „като на трансформаторите с
цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните постове, вградени в жилищни и
обществени сгради, се монтират прекъсвачи,
които да изключват работата им при възникване на аварийни ситуации“.
§ 2. В чл. 1258 се създава ал. 3:
„(3) Трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните
постове, вградени в жилищни и обществени
сгради, се снабдяват с предпазни клапани
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и уреди за защита на трансформатора, контролиращи нивото на маслото, налягането,
температурата и образуването на газ.“
§ 3. В чл. 1259 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Вентилационните отвори на трансформаторните постове, вградени в жилищни
и обществени сгради, осигуряват директен
въздухообмен с атмосферата.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.
Министър:
Драгомир Стойнев

7700

Наредба за допълнение на Наредба № 9 от
2004 г. за техническата експлоатация на
електрически централи и мрежи (обн., ДВ,
бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 735 се създава ал. 5:
„(5) Предпазителите на страна Ср.Н. и
Н.Н. на трансформаторите в трансформаторните постове съответстват на максимално
допустимите стойности, определени от завода
производител на машините.“
§ 2. В чл. 750 се създава ал. 3:
„(3) Трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните
постове са с работещи нивомери за масло и
предпазни клапани.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.
Министър:
Драгомир Стойнев

7701

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 1
от 14 октомври 2013 г.

за кариерното развитие на дипломатическите
служители и ротацията на служителите в
дипломатическата служба
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. професионалното кариерно развитие на
дипломатическите служители;
2. повишаването в дипломатически ранг;
3. ротацията на служителите в дипломатическата служба;
4. повишаването на професионалната и
езиковата квалификация на служителите в
дипломатическата служба, включително ус-

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ловията и редът за признаване на владеенето
и ползването на чужд език и провеждането
на изпити по чужди езици;
5. провеждането на изпит за придобиване
на дипломатически ранг „аташе“.
Чл. 2. Професионалното кариерно развитие на дипломатическите служители се
основава на:
1. последователно израстване в дипломатическата служба;
2. периодично атестиране при условията и
по реда на Наредба № 1 от 2008 г. за условията
и реда за атестиране на дипломатическите
служители (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; посл.
изм., бр. 6 от 2013 г.);
3. ротация;
4. непрекъснато повишаване на професионалната квалификация.
Г л а в а

в т о р а

К АРИЕРНА КОМИСИЯ
Чл. 3. (1) Кариерната комисия е съвещателен орган към министъра на външните
работи по въпроси на кариерното развитие
на дипломатическите служители и ротацията
в дипломатическата служба.
(2) Със заповед на министъра на външните
работи се утвърждават правила за работа на
Кариерната комисия.
(3) Съставът на Кариерната комисия се
определя със заповед от министъра на външните работи по предложение на постоянния
секретар и включва:
1. членовете по право съгласно чл. 18, ал. 2
от Закона за дипломатическата служба;
2. главния секретар;
3. дипломатически служители и държавни
служители без дипломатически ранг, предложени от постоянния секретар, които не са на
задграничен мандат.
(4) Кариерната комисия се председателства
от постоянния секретар.
(5) Броят на членовете на Кариерната комисия по ал. 3 е нечетен.
(6) Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, е секретариат на
Кариерната комисия и обезпечава експертно,
информационно и технически подготовката
и провеждането на заседанията.
Чл. 4. (1) Директорът на дирекцията, в която
работи дипломатическият служител, чието
служебно положение се разглежда, участва в
заседанията на Кариерната комисия с право
на глас по съответната точка от дневния ред
или може да представи писмено становище,
в което отбелязва своя глас.
(2) В заседанията на Кариерната комисия
участват с право на глас или предоставят
писмено становище, в което отбелязват своя
глас, директорите на дирекции, в чиято компетентност попадат областите на дейност и
основните задължения на подлежащата на
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ротация длъжност в задграничните представителства или съответните освобождаващи се
длъжности в Централно управление.
(3) По предложение на постоянния секретар
в заседанията на Кариерната комисия могат
да участват и други служители без право на
глас, на които се възлагат задачи по експертно и техническо подпомагане на работата на
комисията.
(4) В случаите, когато Кариерната комисия
разглежда въпроси, свързани със служебното
положение на член на Кариерната комисия,
той не участва в заседанието по съответната
точка.
Чл. 5. (1) Кариерната комисия се свиква
на заседания от постоянния секретар, който
определя дневния им ред.
(2) Заседания могат да се свикват от постоянния секретар и по искане на министъра на
външните работи или по инициатива на наймалко половината от членовете на комисията.
Ч л. 6. (1) Заседа ни я та на К ариерната
комисия са законни, ако на тях присъстват
най-малко две трети от членовете є.
(2) Решенията на комисията се приемат с
обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Решенията се мотивират и се обявяват
по общодостъпен начин.
(4) Служителите могат да подават възражение до министъра срещу решение на комисията, което се отнася до тяхното служебно
положение. С възражението може да се оспорва
само законосъобразността на решението.
(5) Възражението се подава чрез звеното, изпълняващо функциите по управление
на човешките ресурси, в писмена форма в
5-дневен срок от обявяване на решението на
комисията.
Чл. 7. Не се допуска приемането на неприсъствени решения от Кариерната комисия.
Чл. 8. (1) За заседанията на Кариерната
комисия се водят протоколи, в които се отразяват присъствието, обсъжданите въпроси и
взетите от комисията решения по отделните
точки от дневния ред, както и мотивите за тях.
(2) Протоколите се подписват от всички
присъствали на заседанието членове на комисията.
(3) Член на Кариерната комисия, който
не е съгласен с взето решение по точки от
дневния ред, подписва протокола с особено
мнение, като писмено излага мотивите си.
(4) Решенията се обявяват по начин, достъпен за всички служители в дипломатическата
служба, до 5 работни дни след подписването
на протокола.
(5) Служителите могат да изискват и получават информация относно мотивите за
решенията на Кариерната комисия, които
се отнасят до тяхното служебно положение.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВИШАВАНЕ
В ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Чл. 9. (1) Дипломатическият ранг отразява
степента на кариерно развитие на дипломатическия служител според неговия професионален опит и квалификация в дипломатическата служба и оценката за изпълнението
на служебните му задължения.
(2) Дипломатическият ранг е условие за
заемане на съответните дипломатическ и
длъжности в неговия обхват съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности по
чл. 42 от Закона за дипломатическата служба.
Чл. 10. (1) Повишаването в следващ дипломатически ранг и даването на дипломатически
ранг „пълномощен министър“ и „посланик“ се
извършват от министъра по предложение на
Кариерната комисия въз основа на атестация
или комплексна оценка по реда на Наредба
№ 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители.
(2) В срок до 31 декември на предходната
година звеното, изпълняващо функции по
управление на човешките ресурси, изготвя и
предоставя на членовете на Кариерната комисия и на оценяващите ръководители справка
за дипломатическите служители, които през
следващата календарна година навършват
съответния задължителен дипломатически
стаж съгласно чл. 35, ал. 3 и чл. 36 от Закона
за дипломатическата служба.
(3) Звеното, изпълн яващо фу нк ции по
управление на човешките ресурси, извършва
проверка за съответствие на предложенията
и заявленията с изискванията на Закона за
дипломатическата служба и тази наредба и
предоставя на Кариерната комисия съответна
информация.
(4) Предложения за повишаване в дипломатически ранг се разглеждат на заседания
на Кариерната комисия по правило два пъти
годишно съответно в периода февруари – март
и септември – октомври.
Чл. 11. (1) За повишаване в следващ дипломатически ранг до „съветник“ включително
дипломатическият служител следва да има
задължителен стаж в предходния ранг съгласно
чл. 35, ал. 3 от Закона за дипломатическата
служба, както следва:
1. за „трети секретар“ – 2 години като
„аташе“;
2. за „втори секретар“ – 3 години като
„трети секретар“;
3. за „първи секретар“ – 4 години като
„втори секретар“;
4. за „съветник“ – 5 години като „първи
секретар“.
(2) При даване на дипломатическите рангове „пълномощен министър“ и „посланик“
дипломатическият служител следва да има
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дипломатически стаж в предходния ранг съгласно чл. 36 от Закона за дипломатическата
служба, както следва:
1. за „пълномощен министър“ – най-малко
5 години като „съветник“;
2. за „посланик“ – най-малко 5 години като
„пълномощен министър“.
(3) Не се допуска повишаване с повече
от един дипломатически ранг едновременно.
Чл. 12. (1) Предложения за повишаване на
дипломатически служители в следващ ранг
до „съветник“ включително се внасят за разглеждане в Кариерната комисия от:
1. членовете на комисията;
2. директорите на дирекции или ръководителите на задгранични представителства – само
за дипломатическите служители в ръководените от тях дирекции или задгранични
представителства.
(2) Дипломатическите служители могат
да внасят за разглеждане от Кариерната комисия и лични заявления за повишаване в
следващ дипломатически ранг до „съветник“
включително.
(3) Звеното, изпълняващо функциите по
управление на човешките ресурси, служебно
изисква от оценяващия ръководител на служителя изготвянето на оценка по чл. 19 от
Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители.
(4) Кариерната комисия разглежда изготвената оценка по чл. 19 от Наредба № 1 от
2008 г. за условията и реда за атестиране на
дипломатическите служители. Въз основа
на атестацията Кариерната комисия може
да предложи на министъра за повишение в
следващ ранг до „съветник“ включително
дипломатически служител, който е навършил
съответния задължителен дипломатически
стаж съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за дипломатическата служба и е постигнал следните
резултати от годишното атестиране:
1. при повишаване в ранг „трети секретар“ – годишна оценка от последното атестиране не по-ниска от „Изпълнението напълно
отговаря на изискванията“;
2. при повишаване в рангове „втори секретар“ и „първи секретар“ – годишни оценки не по-ниски от „Изпълнението напълно
отговаря на изискванията“ при последните
две атестирания;
3. при повишаване в ранг „съветник“ – годишни оценки не по-ниски от „Изпълнението
напълно отговаря на изискванията“ при последните три атестирания.
Чл. 13. (1) Предложения за даване на дипломатически ранг „пълномощен министър“
или „посланик“ се внасят за разглеждане в
Кариерната комисия от:
1. членовете на комисията;
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2. директорите на дирекции или ръководителите на задгранични представителства – само
за дипломатическите служители в ръководените от тях дирекции или задгранични
представителства.
(2) Дипломатическите служители могат да
внасят за разглеждане от Кариерната комисия и
лични заявления за даване на дипломатически
ранг „пълномощен министър“ или „посланик“.
(3) За даване на дипломатически ранг „пълномощен министър“ или „посланик“ може да
бъде предложен дипломатически служител,
който е навършил съответния задължителен
дипломатическ и ста ж съгласно чл. 36 от
Закона за дипломатическата служба и има
годишни оценки не по-ниски от „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ при
последните три атестирания.
(4) Звеното, изпълняващо функциите по
управление на човешките ресурси, служебно
изисква от оценяващия ръководител на служителя изготвянето на комплексната оценка по
чл. 21 от Наредба № 1 от 2008 г. за условията
и реда за атестиране на дипломатическите
служители.
(5) Кариерната комисия разглежда изготвената комплексна оценка по чл. 21 от Наредба
№ 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители. Въз
основа на утвърдената от Кариерната комисия
комплексна оценка постоянният секретар
представя на министъра предложение за даване на дипломатически ранг „пълномощен
министър“ или „посланик“ на съответния
дипломатически служител.
Чл. 14. (1) Предложения за предсрочно
повишаване в дипломатически ранг се внасят
за разглеждане в Кариерната комисия от:
1. членовете на комисията;
2. директорите на дирекции или ръководителите на задгранични представителства – само за дипломатическите служители в
ръководените от тях дирекции или задгранични
представителства.
(2) Предсрочно повишаване в следващ дипломатически ранг се допуска при спазване
на изискванията на чл. 37, ал. 1 от Закона за
дипломатическата служба.
(3) Кариерната комиси я разглеж да изготвената оценка по чл. 19 или по чл. 21 от
Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители и
взема мотивирано решение по предложението
за предсрочно повишаване в дипломатически
ранг.
(4) Въз основа на решението на комисията
по ал. 3 постоянният секретар представя на
министъра предложение за предсрочно повишаване в дипломатически ранг на съответния
дипломатически служител.
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Чл. 15. (1) Предсрочно повишаване в следващ дипломатически ранг за всички рангове
преди изтичането на сроковете по чл. 35, ал. 3,
чл. 36 и чл. 37, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба се допуска като награда в
съответствие с чл. 37, ал. 3 и чл. 57, ал. 1,
т. 2 от същия закон за проявен висок професионализъм и особени заслуги в службата.
(2) Предсрочното повишаване в дипломатически ранг като награда се извършва от
министъра на външните работи въз основа
на решение на Кариерната комисия. Предложенията за предсрочно повишаване в дипломатически ранг по награда се внасят за
разглеждане в Кариерната комисия от:
1. министъра на външните работи;
2. членовете на комисията;
3. директорите на дирекции или ръководителите на задгранични представителства – само за дипломатическите служители в
ръководените от тях дирекции или задгранични
представителства.
Чл. 16. (1) Кариерната комисия може да
разглежда предложения и лични заявления
за повишаване в ранг на дипломатически
служител, който временно е преместен да
изпълнява длъжност в друга администрация
или е изпратен да изпълнява длъжност в
институция на ЕС по реда на чл. 81б и 81в
от Закона за държавния служител. В тези
случаи дипломатическият служител се атестира въз основа на атестацията за работата
му в съответната администрация или институция, като времето по чл. 38 от Закона за
дипломатическата служба му се зачита за
дипломатически стаж.
(2) Кариерната комисия може да разглежда
предложения и лични заявления за повишаване в ранг на дипломатически служител по
чл. 38 от Закона за дипломатическата служба, който е назначен отново на длъжност
в дипломатическата служба. В тези случаи
дипломатическият служител се повишава в
ранг по реда на тази наредба, като времето по
чл. 38 от Закона за дипломатическата служба
му се зачита за дипломатически стаж.
(3) С изключение на случаите по чл. 107,
ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за държавния служител на освободения от длъжност дипломатически служител при последващо назначение
на длъжност в дипломатическата служба се
определя съответен на неговата квалификация
и професионален опит дипломатически ранг
не по-нисък от този, който е имал при прекратяването на служебното му правоотношение.
(4) Кариерната комисия, отчитайки професионалния опит и характера на изпълнявани задължения, изготвя предложение до
министъра за повишаване в съответния ранг
на дипломатическите служители по ал. 1 и 2.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВИШАВАНЕ В
ДИПЛОМАТИЧЕСК А ДЛЪЖНОСТ
Чл. 17. (1) Дипломатическите служители се
назначават на дипломатически длъжности в
длъжностна категория и ниво, съответстващи
на техния дипломатически ранг съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности
по чл. 42 от Закона за дипломатическата
служба.
(2) Последователното повишаване на дипломатическите служители в длъжност от
следващо длъжностно ниво се осъществява
на основата на периодично атестиране и периодично повишаване на квалификацията.
Чл. 18. (1) При повишаване в следващ
д и п ломат и ческ и ра н г д и п ломат и ческ и т е
служители се преназначават на длъжност в
длъжностна категория и ниво, съответстващи
на техния дипломатически ранг съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности
по чл. 42 от Закона за дипломатическата
служба.
(2) Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, предприема
необходимите действия за изпълнение на ал. 1
в едномесечен срок.
(3) При преназначаване за нуждите на
д и п ломат и ческ ата сл у жба в ра м к и т е на
ротацията не се допуска назначение на дипломатическите служители на длъжност в
длъжностна категория и ниво, по-ниски от
съответстващите на техния дипломатически
ранг.
Чл. 19. (1) Назначаването на дипломатически служители на ръководни длъжности в
Централното управление на Министерството
на външните работи се извършва от министъра
на външните работи чрез конкурентен подбор.
(2) Дипломатическият служител се допуска
до подбор по ал. 1, ако отговаря на условията
за заемане на длъжността и:
1. има годишна оценка от последното
атестиране не по-ниска от „Изпълнението
надвишава изискванията“, или
2. е получил годишни оценки не по-ниски
от „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ на последните две атестирания.
(3) Конкурентният подбор не е ограничен
само в рамките на административното звено,
в което е вакантната длъжност.
Чл. 20. (1) Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси,
обявява по начин, достъпен за всички служители, свободната длъжност по чл. 19, ал. 1
и изискванията за заемането є и определя
срок, в който отговарящите на изискванията
за длъжността служители могат да подадат
заявления за участие в конкурентния подбор.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 звеното, изпълняващо функции по управление на
човешките ресурси, представя на Кариерната
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комисия справка за служителите, подали
заявления за участие в подбора, отговарящи
на изискванията за заемане на длъжността и
на изискванията по чл. 19, ал. 2.
(3) Кариерната комисия разглежда подадените заявления за участие в конкурентния
подбор и извършва подбор на кандидатите
въз основа на:
1. годишната оценка от последното атестиране;
2. бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за годишно
атестиране;
3. професионалните качества и умения
на кандидата, вкл. езиковата му подготовка;
4. професионалния опит и квалификацията
на кандидата;
5. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидата – при
необходимост.
(4) При подбор за заемане на длъжността
„началник на отдел“ в заседанието на Кариерната комисия по ал. 3 участва с право
на глас и непосредственият ръководител на
свободната длъжност.
(5) Въз основа на подбора по ал. 3 Кариерната комисия мотивирано предлага на министъра на външните работи до две кандидатури
за назначаване на свободната длъжност. В
14-дневен срок от приключването на подбора
министърът на външните работи назначава
дипломатически служител измежду предложените му на свободната длъжност.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РОТАЦИЯ НА СЛУЖ И Т Е ЛИ Т Е В Д И П ЛОМ АТ И ЧЕСК АТА
СЛУЖБА
Чл. 21. (1) Ротацията на служителите в
дипломатическата служба се осъществява
посредством последователното им преназначаване на длъжности в Централното управление
на Министерството на външните работи и в
задграничните представителства.
(2) В 30-дневен срок след края на задграничния мандат служителите от дипломатическата служба се преназначават на длъжност в
Централното управление на Министерството
на външните работи при спазване изискването
на чл. 32, ал. 1 от Закона за дипломатическата
служба.
(3) Служителите по чл. 24, ал. 2 и чл. 61,
ал. 6 от Закона за дипломатическата служба
не се преназначават на друга длъжност в
дипломатическата служба след края на задграничния им мандат.
(4) Преназначаването на служителите от
дипломатическата служба на длъжности в
Министерството на външните работи и в задграничните представителства се извършва със
заповед на министъра на външните работи.
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(5) Заемането на длъжностите в Министерството на външните работи и в задграничните
представителства в рамките на ротацията се
извършва по правило в периода 1 юли – 31 август на съответната календарна година.
Чл. 22. В срок до 31 март постоянният секретар внася и Кариерната комисия разглежда
доклад с анализ за кадровите потребности в
задграничните представителства, отразяващ
динамиката на външнополитическата среда,
п риори т е т и т е във вън ш нопол и т и ческ ата
дейност и финансова целесъобразност въз
основа на съгласувани аргументирани предложения на ръководителите на задгранични
представителства, главния секретар, генералните директори и директорите на дирекции,
наблюдаващи дейността на задграничните
представителства.
Чл. 23. (1) В рамките на процедурата по
ежегодна ротация се обявяват за подлежащи
на ротация всички длъжности в задгранични
представителства, които се освобождават през
следващата календарна година.
(2) В срок до 1 септември ежегодно ръководителите на задгранични представителства, съгласувано с генералните директори
и директорите на дирекции, наблюдаващи
дейността на задграничните представителства,
представят в звеното, изпълняващо функции по
управление на човешките ресурси, становище
относно областите на дейност и основните
задължения на длъжностите в задгранични
представителства, които се освобож дават
през следващата година, и изискванията за
заемането им.
(3) В срок до 15 октомври ежегодно Кариерната комисия утвърждава изготвен от
звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, списък на всички
длъжности за служители в задграничните
представителства, подлежащи на ротация
през следващата година. В списъка се дава
пълна информация за областите на дейност
и основните задължения на всяка длъжност
и се посочват изискванията за заемането є.
Чл. 24. (1) Ръководителите на задгранични
представителства, съгласувано с ресорния генерален директор или директор на дирекция,
могат да правят мотивирани предложения
за продължаване на задграничния мандат
съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба само по изключение и при
належаща служебна необходимост.
(2) Продължаване на задграничния мандат
извън сроковете по чл. 62, ал. 2 от Закона за
дипломатическата служба се допуска по изключение и само при липса на конкурентни
кандидати.
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Чл. 25. (1) Дългосрочната командировка
на служител в задгранично представителство
може да бъде прекратена предсрочно от министъра на външните работи без разглеждане
от Кариерната комисия в следните случаи:
1. по писмена молба на служителя;
2. при прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение със служителя;
3. при закриване или временно прекратяване на дейността на задграничното представителство;
4. при съкращения или промени в длъжностното разписание на представителството;
5. когато служителят не е в състояние да
изпълнява задълженията си поради ползване
на отпуск по чл. 163, 164, 164а, 165, 167 и 167а
от Кодекса на труда и поради ползване на
отпуск по чл. 162 от Кодекса на труда повече
от три месеца;
6. когато служителят бъде обявен за „персона нон грата“ или за „нежелан“ от приемащата държава.
(2) Постоянният секретар може да внесе
за разглеждане от Кариерната комисия мотивирано предложение до министъра на външните работи за предсрочно прекратяване на
дългосрочната командировка на служител в
задгранично представителство, като предварително вземе мнението на ръководителя на
задграничното представителство и директора
на ресорната дирекция, в следните случаи:
1. когато извънредни обективни обстоятелства налагат това;
2. когато от действията на служителя е
възникнал риск от уронване на авторитета на
дипломатическата служба в чужбина;
3. когато оценката от годишното атестиране от последната година е „Неприемливо
изпълнение“ или когато служителят има две
последователни годишни оценки, по-ниски
от оценка „Изпълнението напълно отговаря
на изискванията“.
(3) Мотивирано предложение за предсрочно
прекратяване на дългосрочната командировка
на служител в задгранично представителство може да бъде внесена за разглеждане в
Кариерната комисия и от ръководителя на
задграничното представителство в случаите
по ал. 2, т. 1, 2 и 3.
(4) Ръководителят на задграничното представителство може да внесе за разглеждане
от Кариерната комисия мотивирано предложение за предсрочно прекратяване на дългосрочната командировка на служител, който
не изпълнява задълженията си на нивото на
изискванията за обем, качество и срокове
или не показва знания, умения и поведение,
отговарящи на изискванията за длъжността.
(5) В случаите по ал. 4 звеното, изпълняващо функциите по управление на човешките
ресурси, изпраща мотивираното предложение
на служителя, който има право да подаде
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възражение в 5-дневен срок. Възражението
се разглежда от комисията заедно с мотивираното предложение на ръководителя на задграничното представителство за предсрочно
прекратяване на дългосрочната командировка.
(6) Кариерната комисия може да разглежда
предложения по реда на ал. 2, 3 и 4 по всяко
време.
Чл. 26. (1) В срок до 20 октомври ежегодно
звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, обявява по начин,
достъпен за всички служители в Централното
управление на Министерството на външните
работи, утвърдения от Кариерната комисия
списък по чл. 23, ал. 3 на длъжностите за
служители в задграничните представителства, подлежащи на ротация през следващата
година.
(2) С обявяването на длъжностите по ал. 1
се определя 14-дневен срок, в който отговарящите на изискванията служители могат да
представят в звеното, изпълняващо функции
по управление на човешките ресурси, писмени
заявления с кандидатурите си за заемането им.
(3) В заявленията си кандидатите имат
право да посочат до пет задгранични представителства по избор, съобразявайки се със:
длъжностите за служители в задграничните
представителства, обявени за ротация, изискванията за заемането им, професионалния
си опит и квалификация, както и с езиковата
си подготовка. Кандидатите прилагат към
заявленията си съответните документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията,
когато те не са приложени към личното дело
или не могат да се установят служебно.
(4) За задгранично назначение могат да
кандидатстват служители от дипломатическата служба, навършващи най-малко две
години работа в Централното управление на
Министерството на външните работи през
календарната година, когато се освобождава
длъжността в съответното задгранично представителство.
(5) Кариерната комисия може да допусне
разглеждане на кандидатури на служители,
чийто срок на работа в Централното управление на Министерството на външните работи е
под изискващия се по ал. 4, но не по-кратък
от една година, по изключение в случаите,
когато липсват други кандидатури, отговарящи
на изискванията, след повторното обявяване
на длъжността за подлежаща на ротация.
(6) Кариерната комисия допуска за разглеждане и кандидатури на служители, чиято
дългосрочна командировка е била предсрочно
прекратена по реда на чл. 25, ал. 1, т. 3 или
т. 4 и чийто срок на работа в Централното
управление на Министерството на външните
работи след прекратяването на дългосрочната
им командировка е под изискващия се по ал. 4.
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(7) При липса на подадени заявления от
служители след повторното обявяване на длъжността за подлежаща на ротация Кариерната
комисия може да разгледа и кандидатури на
служители, предложени от нейни членове след
получаване на предварителното съгласие на
съответния служител.
(8) Кандидатури на лица извън състава на
дипломатическата служба, които отговарят на
изискванията за заемане на съответната длъжност, могат да се допуснат за разглеждане от
Кариерната комисия при липса на подходящи
кандидатури от състава на дипломатическата
служба след изпълнение на процедурата по
ал. 1 – 7. Процедурата за извършване на подбор
на кандидатурите по тази алинея се урежда в
заповед на министъра на външните работи.
Чл. 27. (1) В срок до 30 ноември ежегодно
Кариерната комисия разглежда постъпилите
кандидатури за заемане на подлежащите на
ротация през следващата година длъжности за
служители в задграничните представителства,
както и постъпили мотивирани предложения
от ръководителите на задгранични представителства за продължаване на задграничните мандати на служители в задграничните
представителства, чийто задграничен мандат
приключва, и изготвя мотивирано предложение до министъра на външните работи за
съответни задгранични назначения или за
продължаване на задгранични мандати.
(2) При изготвянето на предложението
до министъра на външните работи по ал. 1
Кариерната комисия отчита:
1. изискванията за заемането на обявените
за ротация длъжности;
2. професионалните качества и умения на
служителя;
3. професионалния опит и квалификация
на кандидата;
4. езиковата подготовка на кандидата;
5. последните две годишни оценки;
6. предишни за дг ранични ман дати на
служителя;
7. за длъжности, предполагащи тясна специализация – настоящ експертен профил на
служителя в Централното управление.
(3) К ариерната комиси я не разглеж да
кандидат у ри за заемане на подлежащите
на ротация длъжности на дипломатически
служители, които нямат призната по реда
на чл. 40, т. 1 – 8 или на чл. 41, ал. 1 степен
„владеене“ на два чужди езика.
(4) К ариерната комиси я не разглеж да
кандидатури за заемане на подлежащите на
ротация длъжности на държавни служители
без дипломатически ранг, които нямат призната по реда на чл. 40, т. 1 – 8 или на чл. 41,
ал. 1 степен „владеене“ на един чужд език.
(5) К ариерната комиси я не разглеж да
кандидатури за заемане на подлежащите на
ротация длъжности в случаите по чл. 35, ал. 2.
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(6) При постъпили кандидатури от съпрузи, които са служители в дипломатическата
служба, отговарящи на условията на чл. 26,
ал. 4, Кариерната комисия отчита изразеното от служителите желание за заемане на
длъжности в едно или повече задгранични
представителства на територията на една държава при спазване на изискванията по ал. 2
и на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния
служител.
(7) Предложението на Кариерната комисия
по ал. 1 се обявява от звеното, изпълняващо
функции по управление на човешките ресурси,
по достъпен за всички служители начин в
тридневен срок и се утвърждава от министъра
на външните работи до 15 декември.
Чл. 28. Заемането на освободени длъжности в задграничните представителства извън
сроковете на чл. 21, ал. 5, в т.ч. предсрочно
освободени, се осъществява съгласно процедурата по чл. 26 и 27, като сроковете по чл. 26,
ал. 1 и чл. 27, ал. 1 не се прилагат.
Чл. 29. (1) Кариерната комисия може да
прави предложения на министъра за нотифициране съгласно чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона
за дипломатическата служба по инициатива
на постоянния секретар, главния секретар,
генералните директори, ръководителя на звеното, изпълняващо функции по управление
на човешките ресурси, ръководителите на
задгранични представителства и директорите
на ресорните дирекции в Министерството на
външните работи.
(2) Предложенията по ал. 1 се съгласуват
с ръководителя на съответното задгранично
представителство, когато не са по негова
инициатива.
(3) Лични молби за нотифициране не се
разглеждат.
(4) Министърът на външните работи определя съответния временен дипломатически
ранг със заповед.
Чл. 30. Служителите, определени за заемане
на длъжности в задгранични представителства,
задължително преминават подготовка преди
началото на дългосрочната командировка по
план, утвърден от постоянния секретар.
Чл. 31. (1) В срок до 31 декември на пред
ходната година генералните директори и
директорите на дирекции представят в звеното, изпълняващо функции по управление
на човешките ресурси, становище относно
областите на дейност и основните задължения на освобождаващите се през следващата
година в рамките на ротацията длъжности
в генералните дирекции и в дирекциите и
изискванията за заемането им.
(2) В срок до 15 януари ежегодно звеното,
изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, обявява на служителите в
структурни звена в Централното управление
на Министерството на външните работи и на
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служителите в задграничните представителства, чиито задгранични мандати приключват
през същата година, списъка на освобождаващите се в рамките на ротацията длъжности в
структурни звена в Централното управление
на Министерството на външните работи и
изискванията за заемането им.
(3) Служителите представят писмени заявления с кандидатурите си в двуседмичен срок
от датата на обявяване на списъка.
(4) В заявленията си кандидатите посочват
до пет дирекции в Министерството на външните работи по избор, съобразявайки се с
освобождаващите се длъжности, изискванията
за заемането им и професионалния си опит
и квалификация.
(5) Звеното, изпълн яващо фу нк ции по
управление на човешките ресурси, обобщава
постъпилите кандидатури и предоставя списък
на Кариерната комисия.
Чл. 32. (1) В срок до 15 февруари ежегодно
Кариерната комисия провежда заседание по
ротацията, на което разглежда постъпилите
кандидатури за заемане на освобождаващите
се през същата година в рамките на ротацията
длъжности в дирекциите в Министерството
на външните работи и изготвя мотивирано
предложение до минист ъра на външните
работи за преназначаване на служители на
освобождаващите се в рамките на ротацията
длъжности в структурни звена в Централното
управление на Министерството на външните
работи.
(2) При изготвяне на предложението до
министъра на външните работи по ал. 1 Кариерната комисия отчита:
1. изискванията за заемането на обявените
за ротация длъжности;
2. професионалните качества и умения на
служителя;
3. професионалния опит и квалификация
на кандидата;
4. езиковата подготовка;
5. последните две годишни оценки;
6. цялостното кариерно развитие на служителя;
7. становището на генералния директор
или на директора на дирекцията, в която се
намира подлежащата на ротация длъжност.
Чл. 33. (1) След приключване на процедурата по чл. 31 и 32 в срок до 1 март звеното, изпълняващо функции по управление
на човешките ресурси, предоставя на служителите в задгранични представителства,
чиито заявления не са били удовлетворени,
допълнителен списък на останалите незаети
длъжности и длъжностите в структурни звена
в Централното управление на Министерството
на външните работи, които ще бъдат освободени след преназначаването на служителите,
включени в предложението по чл. 32, ал. 1,
и изискванията за заемането им.
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(2) Служителите от задграничните представителства подават писмени заявления в
двуседмичен срок от датата на обявяване на
незаетите или освобождаващи се длъжности.
(3) В заявленията си служителите посочват до пет дирекции в Министерството на
външните работи по избор, съобразявайки се
с освобождаващите се длъжности, изискванията за заемането им и професионалния си
опит и квалификация.
(4) В срок до 31 март ежегодно Кариерната
комисия провежда заседание по ротацията, на
което разглежда постъпилите кандидатури за
заемане на длъжности от списъка по ал. 1 и
изготвя мотивирано предложение до министъра на външните работи за заемане на тези
длъжности от служители в задграничните
представителства. При изготвяне на предложението се прилага чл. 32, ал. 2.
Чл. 34. В случаите, когато в рамките на
годишната ротация се освобождава ръководна дипломатическа длъжност в Централното
управление на Министерството на външните
работи, се прилага процедурата за конкурентен
подбор по чл. 19 и 20.
Чл. 35. (1) Служителите в дипломатическата служба могат да откажат, по уважителни причини, предложеното от Кариерната
комисия задгранично назначение, за което
служителят е кандидатствал.
(2) При отказ без уважителни причини
за назначение, за което служителят само
стоятелно е кандидатствал, той няма право
да кандидатства за задгранично назначение
за длъжности, които подлежат на заемане в
календарната година, следваща годината на
отказаното назначение.
(3) Звеното, изпълн яващо фу нк ции по
управление на човешките ресурси, служебно
изготвя справка за служителите по ал. 2, която
представя на Кариерната комисия.
Г л а в а

ш е с т а

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА
КВАЛИФИК АЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ДИПЛОМАТИЧЕСК АТА СЛУЖБА
Раздел І
Условия и ред за повишаване на професи
оналната квалификация на служителите в
дипломатическата служба
Чл. 36. (1) Министерството на външните
работи осигурява условията за повишаване на
професионалната квалификация на служителите в дипломатическата служба.
(2) Повишаването на професионалната
квалификация на служителите в дипломатическата служба се анализира, планира и
контролира от звеното, изпълняващо функции
по управление на човешките ресурси, под
ръководството на постоянния секретар.
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(3) Когато нуждите на службата налагат,
разходите за повишаване на професионалната квалификация на служителите в дипломатическата служба, вкл. за чуждоезиково
обучение, са за сметка на Министерството
на външните работи.
Чл. 37. (1) Служителите в дипломатическата служба повишават професионалните
си знания и умения със или без откъсване
от работа във:
1. Дипломатическия институт към министъра на външните работи;
2. други национални или чуждестранни
обучаващи институции.
(2) Обучението за повишаване на професионалната квалификация на служителите в
дипломатическата служба в Дипломатическия
институт към министъра на външните работи
се извършва при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 82, т. 2 от Закона
за дипломатическата служба.
Чл. 38. (1) Поддържането и повишаването
на езиковата квалификация на служителите
в министерството се осъществява в курсове
по чуждоезиково обучение, организирани и
провеждани съгласно наредбата по чл. 82,
т. 2 от Закона за дипломатическата служба.
(2) Чуждоезиковото обучение на служителите може да се провежда и от институции извън
дипломатическата служба. Ако обучението
е в работно време, се изисква съгласието на
непосредствения ръководител.
Раздел ІІ
Условия и ред за признаване на владеенето и
ползването на чужд език и провеждането на
изпити по чужди езици в дипломатическата
служба
Чл. 39. Владеенето и ползването на чужд
език се признава въз основа на документите
по чл. 40 и 43 и/или успешно издържан изпит, положен в Министерството на външните
работи.
Чл. 40. Степен „владеене“ се признава при
представянето на един от следните документи:
1. диплома за завършено в Република
България или диплома или друг аналогичен
документ за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална образователна степен „бакалавър“ – за съответния
чужд език, както и за втора филологическа
специалност, ако средният успех от нея е не
по-нисък от „мн. добър 4,50“;
2. диплома или друг аналогичен документ за
завършено висше образование на съответния
език в чуждестранно висше учебно заведение;
3. диплома за завършено в Република
България или диплома или друг аналогичен
документ за завършено в чужбина висше
образование по специалности, при които се
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полага държавен изпит по чужд език, при
условие че оценката от изпита е не по-ниска
от „мн. добър 4,50“;
4. диплома за завършена езикова гимназия в
Република България с хорариум за изучавания
чужд език не по-малък от 1000 учебни часа;
5. документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на чужда
държава на територията на Република България – за чуждия език, на който е водено
обучението през последните три години преди
дипломирането;
6. документ за завършена в чужбина дипломатическа академия или специализация
в областта на международните отношения на
съответния чужд език със срок на редовно
обучение не по-малък от една година;
7. сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за
владеене на съответния език за ниво С1 и
по-високо на Европейската езикова рамка и
съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;
8. сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за
владеене на съответния език за ниво В2 на
Европейската езикова рамка и съответстващите референтни нива на международни системи
за проверка на чуждоезикови знания;
9. сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за
владеене на съответния език за ниво, референтно на ниво В2 и по-високо на оценителна
система извън обхвата на т. 7 и 8.
Чл. 41. (1) Степен „владеене“ се признава
и при успешно полагане на изпит по чужд
език пред изпитна комисия в Министерството
на външните работи за признаване на степен
„владеене“.
(2) Степен „владеене“ се признава за срок
до пет години от издаването на документ по
чл. 40, т. 8. В този срок служителят полага
изпита по ал. 1 или представя нов сертификат
за успешно положен в Република България
или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво В2 на Европейската езикова
рамка и съответстващите референтни нива
на международни системи за проверка на
чуждоезикови знания.
(3) Служителите задължително полагат
изпита по ал. 1 на първата езикова сесия след
представянето на документ по чл. 40, т. 9.
(4) В случай че в срока по ал. 2 служителят
не е положил изпита по ал. 1 или не е представил нов сертификат за успешно положен
в Република България или в чужбина изпит
за владеене на съответния език за ниво В2
на Европейската езикова рамка и съответстващите референтни нива на международни
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системи за проверка на чуждоезикови знания,
степента „владеене“ се трансформира в степен
„ползване“ за неопределено време.
(5) В случай че в срока по ал. 3 служителят
не е положил изпита по ал. 1 в Министерството на външните работи, степента „владеене“ се трансформира в степен „ползване“
за неопределено време.
Чл. 42. (1) На служителите, издържали
изпита по чл. 41 с оценка „мн. добър 5,00“
или по-висока, се признава степен „владеене“
на чужд език за неопределено време.
(2) На служителите, издържали изпита по
чл. 41 с оценка от „мн. добър 4,50“ до „мн.
добър 5,00“, се признава степен „владеене“ на
чужд език за срок от 5 години. В този срок те
задължително се явяват на проверочен изпит.
(3) В случай че оценката от проверочния
изпит е „мн. добър 4,50“ или по-висока, на
служителя се признава степен „владеене“ на
чужд език за неопределено време.
Чл. 43. Степента „ползване“ се признава при
представяне на един от следните документи:
1. диплома за завършено в Република
България или диплома или друг аналогичен
документ за завършено в чужбина висше
образование по специалности, при които се
полага държавен изпит по чужд език, когато
оценката от изпита е по-ниска от „много
добър 4,50“;
2. документ за завършена учебна година в
средно или висше учебно заведение в чужбина – за езика, на който е водено обучението;
3. диплома за завършена езикова гимназия
в Република България с хорариум за изучавания втори чужд език не по-малък от 600
учебни часа;
4. сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за
владеене на съответния език за ниво В1 или
А2 или съответстващи на тях от Европейската
езикова рамка.
Чл. 44. (1) Степента „ползване“ се признава и при успешно полагане на изпит по
чужд език пред изпитна комисия в МВнР за
признаване на степен „ползване“.
(2) Служителите задължително полагат
изпит по предходната алинея в срок от пет
години след представянето на документ по
чл. 43, т. 4.
Чл. 45. (1) На служителите, издържали
изпита по чл. 44 с оценка „мн. добър 5,00“
или по-висока, се признава степен „ползване“
на чужд език за неопределено време.
(2) На служителите, издържали изпита по
чл. 44 с оценка от „мн. добър 4,50“ до „много
добър 5,00“, се признава степен „ползване“ на
чужд език за срок до 5 години. В този срок те
задължително се явяват на проверочен изпит.
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(3) В случай че оценката от проверочния
изпит е „много добър 4,50“ или по-висока, на
служителя се признава степен „ползване“ на
чужд език за неопределено време.
Чл. 46. (1) Изпитите за признаване на
степен „владеене“ на чужд език подлагат на
оценка следните езикови умения и навици:
1. писане;
2. говорни и комуникативни умения;
3. превод;
4. владеене и боравене със специфична и
професионална лексика.
(2) Изпитите за признаване на степен
„ползване“ на чужд език подлагат на преценка
елементарни познания и способности да се
ползват всекидневни изрази в общуването на
даден език.
Чл. 47. Изпитите по чл. 46 се провеждат
един път в годината – в периода юли – септември. При необходимост се провеж дат
допълнителни сесии.
Чл. 48. Изпитите по чл. 41 и по чл. 44
протичат в две фази – писмена и устна.
Чл. 49. (1) Писменият изпит за признаване
на степен „владеене“ включва:
1. прав и обратен превод в размер до 25
машинописни реда,
2. съчинение най-малко 400 думи по теми
по избор от позната област, предполагащо
езикови, а не академични познания.
(2) Писменият изпит за признаване на степен „ползване“ включва решаване на тест с
няколко типа задачи – със закрити отговори,
описание (отговори на въпроси по картинка),
логично подреждане на въпроси и отговори
в диалог.
Чл. 50. (1) Устният изпит за признаване на
степен „владеене“ включва разговор по актуален въпрос по тема, предполагаща езикови,
а не академични познания.
(2) Устният изпит за признаване на степен
„ползване“ включва лично представяне, описание на ежедневни ситуации, комуникация
по ежедневни ситуации.
Чл. 51. (1) До устен изпит се допускат получилите оценка не по-ниска от „добър 4,00“
на писмения изпит.
(2) Крайната оценка от изпита е средноаритметична от оценките от писмения и от
устния изпит.
Чл. 52. (1) Изпитите се полагат пред изпитна
комисия, която се назначава със заповед на
министъра на външните работи и включва:
1. външни специалисти – преподаватели
по съответния език във висши или средни
училища, измежду които се определя председател на комисията;
2. служители в дипломатическата служба,
владеещи съответния език;
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3. представител на звеното, изпълняващо
функции по управление на човешките ресурси,
който е секретар на комисията и не участва
в оценяването на полагащите изпита.
(2) За участие в работата на изпитната
комисия външните специалисти получават
възнаграждение съгласно сключен договор.
(3) Всеки член на изпитната комисия попълва декларация за липса на личен интерес
от провеждането на изпита и липса на отношения с някого от полагащите изпита, които
пораждат основателни съмнения в неговата
безпристрастност.
Чл. 53. Изпитните дати се обявяват със
заповед на министъра на външните работи.
Чл. 54. Редът за провеждане на изпитите за
признаване на степен „владеене“ и на степен
„ползване“ на чужд език се уреждат в заповед
на министъра на външните работи.
Чл. 55. Въз основа на резултатите от изпитите по чл. 41 и 44 звеното, изпълняващо
функции по управление на човешките ресурси,
отразява в служебните досиета съответните
степени на езикова квалификация и уведомява
писмено служителя за резултата от изпита и
признатата степен.
Г л а в а

с е д м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ „АТАШЕ“
Чл. 56. Изпит за придобиване на дипломатически ранг „аташе“ се полага от стажантаташетата, назначени по реда на чл. 28, ал. 1
от Закона за дипломатическата служба, след
изтичане на една година от датата на встъпването им в длъжност, през която са преминали
предвидените в Закона за дипломатическата
служба обучение и стаж.
Чл. 57. (1) Изпитът се провежда от изпитна
комисия в състав между пет и девет членове, като поименният състав се определя със
заповед на министъра.
(2) Председател на изпитната комисия е
постоянният секретар, който ръководи и организира работата на комисията, подпомаган от
звеното, изпълняващо функции по управление
на човешките ресурси.
(3) За членове на комисията се назначават
притежаващи необходимите професионална
квалификация и опит дипломатически служители, както и ръководителят на звеното,
изпълн яващо фу нк ции по у правление на
човешките ресурси.
Чл. 58. (1) По предложение на звеното,
изпълн яващо фу нк ции по у правление на
човешките ресурси, постоянният секретар
утвърждава конспект с теми, отразяващ необходимите за успешното полагане на изпит
за придобиване на първи дипломатически
ранг „аташе“ познания в областта на външната политика, осъществявана от Република
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България, международното публично право,
дипломатическото и консулското право, както и функционирането на дипломатическата
служба.
(2) Постоянният секретар утвърждава и
критерии за оценка.
(3) Конспектът и критериите за оценка се
връчват на стажант-аташетата при встъпването им в длъжност.
Чл. 59. Изпитните дати се насрочват със
заповедта по чл. 57, ал. 1 най-малко един
месец преди датата на писмения изпит.
Чл. 60. (1) Изпитът за придобиване на
дипломатически ранг „аташе“ се състои от
писмен изпит, устен изпит и интервю.
(2) Преди провеждането на изпита изпитната комисия провежда заседание за уточняване
на изпитната процедура и утвърждаване на
формуляри за оценка съобразно критериите
за оценяване.
(3) Комисията определя двама членове
от състава си, които следва да проверяват и
оценяват поотделно всяка писмена работа.
Председателят посочва член на комисията
за арбитър.
Чл. 61. (1) Писменият изпит включва един
или няколко от следните елементи: писане на
нота, изготвяне на преглед на печата, грама от
или до задгранично представителство, както
и задача от консулска проблематика.
(2) Оценяват се писмени умения, структура, ползване на специфична терминология,
отсъствие на правописни и пунктуационни
грешки.
Чл. 62. (1) Изпитните задания се разработват в два варианта, като в деня на изпита на
случаен принцип един от полагащите изпита в
присъствието на всички останали и на членовете на Комисията изтегля изпитния вариант.
(2) Писменият изпит, в зависимост от броя
на елементите, е с продължителност от 2 до
4 астрономически часа.
Чл. 63. По време на изпита не се допуска
ползването на компютри, мобилни телефони, пейджъри, съобщителна техника, други
технически средства и устройства, както и
каквито и да било помощни материали на
хартиен носител.
Чл. 64. (1) Писмените работи са анонимни.
(2) Всяка писмена работа се проверява и
оценява от двамата членове на комисията,
независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за
оценките.
(3) Проверяващите поставят оценка по
шестобалната система с точност до 0,25.
Крайната оценка е средноаритметична между
оценките на двамата проверяващи.
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(4) При разлика в оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 0,50, писмените
работи се проверяват и от арбитъра. Окончателната оценка е средноаритметичната между
трите оценки.
(5) В свой отделен работен протокол срещу
номера на писмената работа всеки проверяващ
вписва поставената от него оценка и кратка
мотивировка в съответствие с критериите.
Оценки върху писмената работа не се поставят. Работните протоколи се предават на
председателя на комисията за изготвяне на
окончателния протокол, който се подписва
от членовете на комисията.
Чл. 65. (1) Стажант-аташетата се уведомяват за резултатите от оценяването на писмените
работи не по-късно от една седмица преди
провеждането на устния изпит. Уведомяването
се извършва чрез писмено съобщение чрез
електронна поща или факс, ако са посочени
такива.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае
с писмената си работа, оценката и мотивите
на комисията в едноседмичен срок от узнаване
на резултатите.
(3) До устен изпит се допускат само стажант-аташета, издържали писмения изпит с
оценка не по-ниска от „добър 4,00“.
Чл. 66. (1) Устният изпит има за цел да
провери специализираните и професионалните
знания и умения за работа в дипломатическата служба.
(2) Устният изпит включва кратко изложение по изтеглена от конспекта тема в област
та на външната политика, осъществявана на
Република България. Комисията може да
зададе и допълнителни въпроси по включените в конспекта теми, които се отнасят до
дипломатическото и консулското право и
функциониране на дипломатическата служба.
(3) Оценява се цялостно познаване на основните проблеми по темата, способност за
аргументиране на лично мнение, теоретични
знания и изказ.
(4) При устни я изпит в индивид уа лен
протокол всеки член на комисията поставя
оценка по шестобалната система с точност
до 0,25 заедно с кратка мотивировка.
(5) Крайната оценка представлява средноаритметично число от оценките на всички
членове на изпитната комисия и се отразява
в протокол, който се подписва от членовете
на комисията.
(6) В протокола по ал. 5 се отразява и
средноаритметичната оценка от писмения и
устния изпит.
Чл. 67. (1) Стажант-аташетата се уведомяват за резултатите по чл. 66, ал. 5 и 6 не покъсно от 2 работни дни след провеждане на
устния изпит. Уведомяването се извършва чрез
писмено съобщение чрез електронна поща.
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(2) Стажант-аташетата, които са получили
средноаритметична оценка от писмения и от
устния изпит не по-ниска от „добър 4,00“, се
освобождават от явяване на интервю.
Ч л. 68. (1) С та ж а н т -ата ше тата, ч и я т о
оценка по чл. 66, ал. 6 е по-ниска от „добър
4,00“, се уведомяват чрез писмено съобщение,
включително чрез електронна поща, за датата,
мястото и часа на провеждане на интервюто.
(2) По време на интервюто членовете на
комисията задават въпроси, за да установят в
каква степен изпитваният притежава умения
за практическо прилагане на придобитите по
време на стажа и обучението знания, както
и дали има необходимите професионални и
делови качества за изпълнението на дипломатическа длъжност в Министерството на
външните работи.
(3) Всеки член на комисията преценява
качествата на изпитвания въз основа на неговите отговори и в индивидуален протокол
нанася своята оценка по шестобалната система
с точност до 0,25.
(4) Крайната оценка от интервюто представлява средноаритметично число от оценките
на всички членове на изпитната комисия и
се отразява в протокол, който се подписва
от членовете на комисията.
Чл. 69. (1) Изпитът за придобиване на
дипломатически ранг „аташе“ се счита за
положен успешно при получена средноаритметична оценка от писмения и устния изпит
не по-ниска от „добър 4,00“.
(2) В случаите по чл. 68 изпитът за придобиване на дипломатически ранг „аташе“
се счита за положен успешно при получена
средноаритметична оценка от писмени я,
устния изпит и интервюто не по-ниска от
„добър 4,00“.
Чл. 70. Окончателният протокол с информация за крайната оценка се оповестява по
общодостъпен начин.
Чл. 71. В 14-дневен срок издържа лите
изпита се назначават на дипломатическа
длъжност, съответстваща на ранг „аташе“,
със заповед на министъра, като тримата, получили най-висок резултат на изпита, имат
право да изберат структурно звено, в което
да започнат дипломатическата си кариера.
Чл. 72. Правоотношението със служител,
неиздържал изпита за придобиване на дипломатически ранг „аташе“, се прекратява без
предизвестие.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 18, ал. 3 от Закона за дипломатическата
служба.
§ 2. Член 27, ал. 3 и 4 влизат в сила от
1.01.2014 г.
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§ 3. Изготвянето на проекта на годишна
ротация за длъжностите в задграничните
представителства, подлежащи на заемане през
2014 г., се извършва в съответствие с чл. 23,
ал. 1 и 3, чл. 24, 26 и 27, като сроковете по
чл. 23, ал. 3, по чл. 26, ал. 1 и по чл. 27, ал. 1
не се прилагат.
§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила
на наредбата министърът на външните работи
утвърждава със заповед Правила за работа на
Кариерната комисия.
§ 5. В тримесечен срок от влизане в сила
на наредбата министърът на външните работи
издава заповед, с която определя сертификатите, попадащи в обхвата на чл. 40, т. 7 и 8.
§ 6. Слу ж ителите в дипломатическата
служба, на които към датата на влизане в
сила на наредбата по реда на чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Правилника за езиковата квалификация на служителите в дипломатическата
служба, утвърден със Заповед № ЧР-95-00-351
от 18.11.2008 г. на министъра на външните
работи, се признава степен „владеене“ на
чужд език въз основа на документ, попадащ
в обхвата на чл. 40, т. 8 за владеене на съответния език на ниво В2 на Европейската
езикова рамка и съответстващите референтни
нива на международни системи за проверка
на чуждоезикови знания, полагат изпита по
чл. 41, ал. 1 в петгодишен срок от представяне
на документа или в същия срок представят
нов сертификат по чл. 40, т. 8.
§ 7. Сл у ж ителите в дипломатическата
служба, на които към датата на влизане в
сила на наредбата по реда на чл. 2, ал. 1, т. 7
от Правилника за езиковата квалификация на
служителите в дипломатическата служба се
признава степен „владеене“ на чужд език въз
основа на документ извън обхвата на чл. 40,
т. 7 и 8 за владеене на съответния език на
ниво В2 и по-високо, полагат изпита по чл. 41,
ал. 1 до изтичане на срока по чл. 3, ал. 2 от
Правилника за езиковата квалификация на
служителите в дипломатическата служба.
§ 8. На служителите в дипломатическата
служба, на които към датата на влизане в
сила на наредбата по реда на чл. 2, ал. 1, т. 7
от Правилника за езиковата квалификация
на служителите в дипломатическата служба
се признава степен „владеене“ на чужд език
въз основа на документ, попадащ в обхвата на
чл. 40, т. 7 за владеене на съответния език на
ниво С1 и по-високо на Европейската езикова
рамка и съответстващите референтни нива на
международно признати оценителни системи,
се признава степен „владеене“ на чужд език
за неопределено време.
§ 9. Сл у ж ителите в дипломатическата
служба, на които към датата на влизане в
сила на наредбата се признава степен „ползване“ на чужд език въз основа на представен
документ по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника
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за езиковата квалификация на служителите
в дипломатическата служба, полагат изпита
по чл. 44, ал. 1 в петгодишен срок от представянето на документа.
§ 10. На служителите в дипломатическата
служба, които към датата на влизане в сила
на наредбата имат призната степен „владеене“ на чужд език по реда на чл. 4, ал. 2 от
Правилника за езиковата квалификация на
служителите в дипломатическата служба, се
признава степен „владеене“ на съответния
чужд език за срок до пет години от полагане
на изпита.
§ 11. Придобитите до влизането в сила на
наредбата при условията и по реда на вътрешноведомствени актове степени „владеене“
и „ползване“ на чужд език за неопределено
време се запазват.
§ 12. В Наредба № 1 от 2008 г. за условията
и реда за атестиране на дипломатическите
служители (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; посл.
изм., бр. 6 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за атестиране на дипломатическите служители.“
2. Член 3 се отменя.
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3. Член 4 се отменя.
4. Член 5 се отменя.
5. Член 6 се отменя.
6. Член 7 се отменя.
7. Алинея 4 на чл. 19 се отменя.
8. Алиния 5 на чл. 21 се изменя така:
„(5) Комплексната оценка се изготвя от:
1. оценяващия ръководител по чл. 15, ал. 1,
т. 1 – 6;
2. постоянния секретар – за генералните
директори, ръководителите на задгранични
представителства, главния секретар, главния
инспектор и ръководителя на звеното за вътрешен одит.“
9. Глава трета „Професионално кариерно
развитие на дипломатическите служители“
се отменя.
10. Глава четвърта „Условия и ред за провеждане на изпит за придобиване на дипломатически ранг „аташе“ се отменя.
11. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се
правят следните изменения:
а) раздел – Допълнение V: Оценка при
повишаване в дипломатически ранг се изменя така:
„РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ V: Оценка при
повишаване в дипломатически ранг
(попълва се от оценяващия ръководител)

ОЦЕНКА
Внесена за разглеждане в Кариерната комисия на: .......................................................................................... г.
на: ........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност на дипломатическия служител)
ЗА ПОВИШАВАНЕ В СЛЕДВАЩ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ: ....................................................................
ЦЯЛОСТНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Повишаване в дипломатически ранг
Дипломатически ранг

Дата на повишаване

Коментар

Аташе
Трети секретар
Втори секретар
Първи секретар
Съветник
Оценки за заемани предишни длъжности, получени награди, наложени наказания
КОМЕНТАР
ОБЩА ОЦЕНКА ПРИ ПОВИШАВАНЕ В СЛЕДВАЩ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Какви са качествата на служителя за изпълнение на длъжности в обхвата на следващия
дипломатически ранг съобразно изискванията
за изпълнението им

МОТИВИ
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Може ли служителят да бъде повишен в съот- СТАНОВИЩЕ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
ветния дипломатически ранг, като се отчитат
професионалната квалификация, езиковата подготовка, постигнатите резултати и качеството на
изпълнение на служебните задължения
РАЗГЛЕДАНА ОТ КАРИЕРНАТА КОМИСИЯ
Протокол №: .......
Дата: ................... г.
Председател на Кариерната комисия:
..................................
(подпис)

КОМЕНТАР

Подпис на оценяващия ръководител: ................................................................... дата: ...........................................“;
б) раздел – Допълнение VІІІ: Комплексна оценка се изменя така:
„РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ VІІІ: Комплексна оценка
(попълва се от оценяващия ръководител)
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Внесена за разглеждане в Кариерната комисия на: ........................................................................................... г.
на: ........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност на дипломатическия служител)
ЗА ДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ: ....................................................................................................
ЦЯЛОСТНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Повишаване и даване на дипломатически ранг
Дипломатически ранг

Дата на повишаване

Коментар

Аташе
Трети секретар
Втори секретар
Първи секретар
Съветник
Пълномощен министър
Оценки за заемани предишни длъжности, получени награди, наложени наказания
КОМЕНТАР
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ ДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Какви са придобитите от служителя ръководни качества
и умения с оглед изпълнението на ръководни длъжности
в дипломатическата служба в обхвата на съответния
дипломатически ранг:
1. Предишна или настояща работа на ръководни длъжности в МВнР и като ръководител или заместник-ръководител на задгранично представителство.
2. Натрупан ръководен, административен и организаторски опит:
а) умения за определяне на цели и приоритети в работата
на ръководеното структурно звено;
б) способност да се ръководи и контролира работата на
подчинените служители;
в) умения за определяне на цели и приоритети в работата на ръководеното структурно звено, координиране,
организиране и контрол на материални, финансови и
информационни ресурси.
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Отговаря или не служителят на изискванията за даване
на дипломатически ранг „пълномощен министър“ и
„посланик“

СТАНОВИЩЕ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ

УТВЪРДЕНА ОТ КАРИЕРНАТА КОМИСИЯ
Протокол №: .......
Дата: .................. г.
Председател на Кариерната комисия:
..................................
(подпис)

КОМЕНТАР

Подпис
Подпис
Подпис
Подпис

на
на
на
на

оценявания служител: ........................................................................................ дата: .........................
оценяващия ръководител: ................................................................................. дата: .........................
съгласуващия ръководител: .............................................................................. дата: .........................
постоянния секретар: ......................................................................................... дата: ........................“

Министър:
Кристиан Вигенин
7762

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29
от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г., бр. 18, 85 и
103 от 2011 г., бр. 23 и 85 от 2012 г. и бр. 24
от 2013 г.)
§ 1. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявленията за подпомагане се одобряват по реда на тяхното подаване.“
§ 2. В чл. 62 ал. 4 се изменя така:
„(4) Уведомителното писмо по ал. 3 за заявленията за подпомагане по ал. 1 се изпраща
в срок до 15 октомври на годината, за която
се кандидатства за подпомагане.“
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби к ъм Наредбата за изменен ие и
допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 24 от 2013 г.) в § 33
ал. 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2854-НС
от 18 октомври 2013 г.
относно обявяване за избран за народен
представител
С писмо вх. № 2146-НС от 18.10.2013 г. на
ЦИК председателят на Народното събрание е
уведомил Централната избирателна комисия,
че на 15 октомври 2013 г. е починал народният
представител Николай Василев Петев, избран
с листата на КП „Коалиция за България“ в 31.
многомандатен изборен район – Ямболски. Към
писмото е приложен препис-извлечение от акт за
смърт № 1182 от 16.10.2013 г., издаден от длъжностно лице по гражданско състояние, район
„Красно село“, Столична община.
Налице са предпоставките на чл. 271 от
Изборния кодекс във връзка с чл. 72, ал. 1,
т. 4 от Конституцията на Република България
за предсрочно прекратяване на пълномощията
на народния представител Николай Василев
Петев. При извършената служебна проверка
се установи, че следващият в съответната
листа кандидат е Кирчо Георгиев Карагьозов.
Предвид изложеното и на основание чл. 272,
ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 31. многомандатен изборен район – Ямболски, Кирчо Георгиев Карагьозов от листата
на КП „Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
7905
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-1311
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 и
4 от Закона за подземните богатства нареждавм:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Бакаджика“ с
размер 39,70 кв. км, разположена на територията
на община „Тунджа“ и община Стралджа, област
Ямбол, с координати на характерните гранични
точки – приложение № 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. V от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 904 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 164, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1500 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката при
БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC
BNBGBGSD; в платежното нареждане следва да
бъде записано: „За закупуване на тръжни книжа
за площ „Бакаджика“; в документа се посочва и
името на кандидата, в полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“,
кандидатите подават в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление в запечатан
плик на български език за участие в търга и
приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико-

номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Бакаджика“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в търг за площ „Бакаджика“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в търга.
8. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в търга – приложение № 2 към тази
заповед.
9. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на икономиката
и енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 105 700 лв.
(без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 5285 лв. (без включен
ДДС), представляващи 5 на сто от първоначалната
цена по т. 10 от тази заповед.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър 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.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Бакаджика“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4634368

9522538

2.

4634370

9525452

3.

4635299

9525428

4.

4635309

9529934

5.

4629570

9530044
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№

X (m)

Y (m)

6.

4629580

9522535

изключена площ
7.

4631873

9525768

8.

4631929

9526242

9.

4631454

9526417

10.

4631362

9525956

Приложение № 2
Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Кандидат-търговецът, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи препоръки (минимум 2 бр.) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен специалист,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидат-търговецът или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал общ оборот от дейността си за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръкa от банковa или другa финансовa
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на ангажиментите по договора за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми в площ „Бакаджика“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на ангажиментите по договора за
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Бакаджика“.
Кандидатът може да използва финансовите
възможности на други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за търсене
и проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси.
7763
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-966
от 9 октомври 2013 г.
По повод писмо вх. № АУ 22-36 от 4.10.2013 г.
от г-н Иванов и г-н Елкин – изпълнителни директори на „Южен поток България“ – АД, е
извършен преглед на наличната документация,
въз основа на която е издадено Разрешение за
строеж № РС-60 от 26.09.2013 г. за „Преносен
газопровод „Южен поток“ на територията на
Република България“, Първи етап „Компресорна
станция „Расово“ в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана. От подробния
устройствен план – план за застрояване, одобрен
със Заповед № РД-02-14-848 от 4.09.2013 г. (ДВ,
бр. 78 от 2013 г.), приложените нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти и
скици към тях става видно, че в диспозитива на
Разрешение за строеж № РС-60 от 26.09.2013 г. (ДВ,
бр. 85 от 2013 г.) е допусната очевидна фактическа
грешка при изписване номер на имот, засегнат от
инвестиционното намерение. В разрешението за
строеж некоректно е изписан номер на поземлен
имот „589914“ вместо „580014“.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
допусната очевидна фактическа грешка нареждам
в Разрешение за строеж № РС-60 от 26.09.2013 г.,
издадено от министъра на регионалното развитие  
на „Южен поток България“ – АД, на страница
трета, след думите „580007“ номерът на ПИ
„589914“ да се чете „580014“.
Тази заповед е неразделна част от Разрешение
за строеж № РС-60 от 26.09.2013 г. на министъра
на регионалното развитие.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 62, ал. 2 АПК заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
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За министър:
Д. Симидчиев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 732-ОЗ
от 3 октомври 2013 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 30, ал. 1 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 5 във
връзка с чл. 33, ал. 1 от Кодекса за застраховането, Комисията за финансов надзор издава на
застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт“ – АД, ЕИК 131473721,
със седалище и адрес на управление: София 1618,
район „Овча купел“, бул. Цар Борис III № 136В,
лиценз за извършване на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застра-
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ховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
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ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 1 октомври 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 от
Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри на група поземлени имоти по трасето
на жп линия София – Пловдив в участъка от
км 138+755 (край стрелка № 3, път 1 в жп гара
Стамболийски) до км 149+050 (землищната граница на гр. Пловдив), попадащи в землищата
на гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево, община
Стамболийски, с. Цалапица, с. Кадиево, с. Злати
трап, с. Брестовица, община „Родопи“, област
Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.05.2013 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-3
от 2 октомври 2013 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-79 от 19.09.2013 г. от кмета на община Бяла откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за землището на с. Попович, община
Бяла, област Варна.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Прециз Инженеринг“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 908 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

7645

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

7658

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1108
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите
основания в докладна записка вх. № ДЗ-507 от
10.09.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 00702.18.86 по кадастралната карта на Асеновград, като се образуват
нови УПИ І-578, жил. застрояване, ІІ-579, жил.
застрояване, ІІІ-580, жил. застрояване, ІV-581, жил.
застрояване, V-582, жил. застрояване, VІ-583, жил.
застрояване, VІІ-584, жил. застрояване, VІІІ-588,
жил. застрояване, ІХ-589, жил. застрояване, Х-590,
жил. застрояване, ХІ-591, жил. застрояване, ХІІ592, жил. застрояване, ХІІІ-593, жил. застрояване,
ХІV-594, жил. застрояване и отваряне на улица с
КИ № 00702.18.586, съгласно нанесените червени и
сини регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7712

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 1109
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите
основания в докладна записка вх. № ДЗ-508 от
10.09.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 00702.22.141 по кадастралната карта на Асеновград, като се образува
нов УПИ 00702.22.141, склад за промишлени стоки,
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съгласно нанесените червена и сини регулационни
линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7713

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 1110
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите
основания в докладна записка вх. № ДЗ-521 от
10.09.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за ПУП (ПРЗ) – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот КИ № 72789.140.319 по
кадастралната карта на с. Тополово, община
Асеновград, като се обособи урегулиран поземлен имот – УПИ 72789.140.319, за пречиствателна
станция, съгласно нанесените линии със син и
червен цвят и надпис със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Одобрява план-схеми за ВиК и електрификация към ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7714

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 723
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
ЗУТ и Решение № ІV от 29.08.2013 г. на ОЕСУТ –
Берковица, Общинският съвет – гр. Берковица,
одобрява ПУП – изменение на плана за застроя
ване в ПИ 03928.513.303, УПИ І, кв. 1 в ж.к.
Изгрев – Берковица, с който се указва начин на
застрояване за 10 гаража с размери 3,25 м на
5,50 м съгласно графичната част.

7676

Председател:
Ю. Иванов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 80
от 5 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 64, ал. 2, т. 3 от Прави л н и к а за орга н иза ц и я та и дей нос т та на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за гласуване
чрез саморъчно подписване Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
план за застрояване (ПРЗ) в обхват квартали 12,
13, 14 и 15, м. Спорното, с. Гурмазово, община
Божурище, Софийска област, с който се изменят
и създават:
кв. 12 с УПИ I-000273, инфраструктура и озеленяване, УПИ II-000273, индустриална и бизнес
зона, УПИ III-000273, индустриална и бизнес зона,
и УПИ IV-000273, индустриална и бизнес зона, в
устройствена зона „Пп“;
кв. 12а с УПИ I-000273, КОО, бизнес зона и
озеленяване, в устройствена зона „Смф“;
кв. 13 с УПИ II-000273, индустриална и бизнес
зона, в устройствена зона „Пп“;
кв. 13а с УПИ III-000273, КОО и бизнес зона,
УПИ IV-000273, ПСОВ, УПИ V-000273, резервоар и ПС, и УПИ VI-000273, за озеленяване, в
устройствена зона „Смф“;
кв. 14 с УПИ II-000273, индустриална и бизнес
зона и озеленяване, УПИ III-000273, индустриална
и бизнес зона и озеленяване, и УПИ IV-000273,
за озеленяване, в устройствена зона „Пп“;
кв. 14а с УПИ I-000273, индустриална и бизнес
зона и озеленяване, в устройствена зона „Пп“;
кв. 15 с УПИ I-000273, инфраструктура и озеленяване, УПИ II-000273, индустриална и бизнес
зона, УПИ III-000273, индустриална и бизнес зона,
в устройствена зона „Пп“,
всички в м. Спорното, с. Гурмазово, община
Божурище.
Устройствените зони се запазват: предимно
производствена, означена като „Пп“, и смесена
многофункционална, означена като „Смф“, с разрешено застрояване до ограничителните линии
на застрояване, при височина, плътност и интензивност съгласно стойностите на устройствените
показатели в матриците по означенията с червен
цвят, син цвят и условните цветове в съответствие
с графичните указания и таблици на приложение
№ 2 към чл. 69, таблица 3 от Наредба № 8 от
2001 г. за ОСУСП.

7614

Председател:
П. Котупанова

РЕШЕНИЕ № 90
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,  
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват
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урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-022288, кв.
19 по плана на кв. Максим Горки, гр. Божурище,
община Божурище, Софийска област.
С плана за регулация се създават два нови
квартала: кв. 19 и кв. 49. Създават се следните
нови УПИ: XIII-022288, XIV-022288, XV-022288,
XVI-022288, XVII-022288, XVIII-022288, XIX022288, X X-022288, X XI-022288, X XII-022288,
XXIII-022288, XXIV-022288, XXV-022288, XXVI022288, XXVII-022288, XXVIII-022288, XXIX022288, XXX-022288, XXXI-022288, XXXII-022288,
к в. 19, к в. Максим Горк и, г р. Бож у рище, и
I-022288, II-022288, ІІІ-022288, IV-022288, V-022288,
VI-022288, VII-022288, VIII-022288, IX-022288 и
Х-022288, кв. 49, кв. Максим Горки, гр. Божурище, община Божурище, и улица с широчина
6 м по означенията със зелен цвят и условните
цветове в съответствие с графичните указания и
таблици на приложение № 2 към чл. 69, таблица
3 от Наредба № 8 от 2001 г. ОСУСП.
С плана за застрояване се запазва устройствената зона: жилищна с малка височина на
застрояване, означена като „Жм“, с разрешено
застрояване до ограничителните линии на застрояване, при височина, плътност и интензивност
съгласно стойностите на устройствените показатели в матрицата, в съответствие с приложените
чертежи – неразделна част към това решение.

ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 147 528,26 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Предвид обществената значимост на проекта, с който се изгражда обект от първостепенно
значение, което обуславя и необходимостта от
спешната му реализация, допускам предварително изпълнение на заповедта при условията
на чл. 60 АПК.
V. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да
се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за
общинската собственост.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в 3-дневен срок, а в
останалата част – в 14-дневен срок от съобщаването є, чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател:
П. Котупанова

РЕШЕНИЕ № 642
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за подземен водопровод от
съществуващ водопровод ПЕ ∅ 90 и съществуващ сондаж в ПИ № 021004 през ПИ № 000014,
000081, полски път, и ПИ № 000020, пасище, мера,
до ПИ № 019003 и ПИ № 013070 в землището на
с. Овчарово.

7615

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 2637
от 3 октомври 2013 г.
С подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ж.к. Братя Миладинови,
Бургас, одобрен с Решение № 23-1 от 9.03.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас (ДВ, бр. 53
от 2013 г., в сила от 19.07.2013 г.), е предвидено
разширение на бул. Сан Стефано, което засяга
част от урегулиран поземлен имот (УПИ) II-6
в кв. 19 по плана на ж.к. Братя Миладинови, за
изграждане на ленти за автобусно движение, прилежащи тротоари и централна автобусна спирка
за изпълнение на проект „Интегриран транспорт
на гр. Бургас“.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и чл. 60 АПК предвид, че са налице важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам 397 кв. м от УПИ II-6 в кв.
19 по плана на ж.к. Братя Миладинови, Бургас,
идентични с поземлен имот № 07079.620.331 по
КК на гр. Бургас, за изграждане на ленти за
автобусно движение, прилежащи тротоари и
централна автобусна спирка за изпълнение на
проект „Интегриран транспорт на гр. Бургас“ от
храм „Св. Иван Рилски“ с ЕИК 102618270, представляван от свщ. Николай Иванов Димитров,
председател на Църковното настоятелство при
храм „Св. Иван Рилски“.

7678

Кмет:
Д. Николов

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

7679

Председател:
П. Петров

РЕШЕНИЕ № 643
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за подземна кабелна линия
от изграден трафопост в ПИ № 013071 през ПИ
№ 000014, 000081, полски път, и ПИ № 000020,
пасище, мера, до ПИ № 019003 и ПИ № 013070
в землището на с. Овчарово.

7680

Председател:
П. Петров

РЕШЕНИЕ № 648
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парцела-
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рен план (ПУП – ПП) за транспортно-комуникационна връзка от републикански път ІІІ-293
Добрич – Крушари през ПИ № 000014, 000081,
НТП – полски път, до ПИ № 019003 и ПИ № 013070
в землището на с. Овчарово.

7681

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 431
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ихтиман, одобрява проект за ПУП – ПП
на техническата инфраструктура за обект „Нов
ГИС Ихтиман и газопроводно отклонение“ за имот
ПИ 054027, м. Гьола, землище с. Стамболово, на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, София.

7682

Председател:
Д. Бонев
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на Момчилград, собственост на ЕТ „Дениз“, представляван от Исмаил Саид Ахмед, за изграждане
на обект – публична общинска собственост – разширение на съществуващ паркинг.
Като обезщетение за гореописания имот нареждам собственикът да получи сумата 10 000 лв.,
представляваща стойността на имота в съответствие с оценката на лицензирания оценител,
която е неразделна част от заповедта.
Определеното в заповедта обезщетение да се
изплати по сметка на правоимащото лице след
15.11.2013 г. в „Търговска банка Д“ – Момчилград,
след влизането є в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от получаването є пред Административния
съд – Къдржали.
Контрола на заповедта възлагам на инж.
Севдалин Огнянов – заместник-кмет на община
Момчилград.
Кмет:
А. Акиф

7749

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

РЕШЕНИЕ № 366
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Лясковец, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПП,
определящ трасе на техническа инфраструктура – външно електрозахранване на съществуваща
мобилна базова станция 4662, разположена в
поземлен имот с № 081018 по КВС в землището
на с. Драгижево, община Лясковец, преминаващо
в сервитута на съществуваща улична мрежа в
урбанизирана територия и извън урбанизирана
територия в сервитута на полски пътища, отразени с № 442 и 441 по КВС на землището на
с. Драгижево, община Лясковец.

7778
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Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ЗАПОВЕД № РД-19-547
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 ЗОС, както и обявление по чл. 25, ал. 1
ЗОС, публикувано в два централни вестника (в-к
„Новинар“, бр. 214 от 11.09.2013 г., в-к „Марица“,
бр. 213 от 11.09.2013 г.) и един местен ежедневник
(в-к „Нов живот“, бр. 161 от 11.09.2013 г.), във
връзка с разширение на съществуващ паркинг
в УПИ II, кв. 43 по действащия ПУП на Момчилград нареждам:
Отчуждавам сграда-тоалетна в района на
градската градина, представляваща едноетажна
масивна монолитна сграда, вкопана на 2,10 м под
нивото на терена, със застроена площ 65 кв. м,
попадаща в УПИ II, кв. 43 по действащия ПУП

РЕШЕНИЕ № 449
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 3 от протокол
№ 9 от 30.07.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява:
1. ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел за захранване на поземлен имот 87212.800.87,
местност Керезлика, в землището на с. Ягода,
община Мъглиж. Предвидено е ел. присъединяването на ПИ 87212.800.87 да се извърши
от стълб № 431, разположен в поземлен имот
№ 87212.800.82. Трасето за ел. захранване да
продължи на юг, като навлиза в поземлен имот
№ 87212.800.202 (полски път на община Мъглиж),
откъдето трасето продължава на изток и достига
до поземлен имот № 87212.800.157 (полски път
на община Мъглиж), откъдето продължава на
север и достига границите на поземлен имот
№ 87212.800.87, местност Керезлика, в землището на с. Ягода, община Мъглиж. Дължината на
трасето на кабела за външно ел. захранване на
ПИ № 87212.800.87 е 246 м.
2. ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на поземлен имот 87212.800.87,
местност Керезлика, в землището на с. Ягода,
община Мъглиж. Трасето на водопровода за
захранване на ПИ 87212.800.87 започва от ПИ
№ 87212.800.202 (полски път на община Мъглиж),
откъдето трасето продължава на изток и достига
до ПИ 87212.800.157, продължава на север и достига границите на поземлен имот 87212.800.87,
местност Керезлика, в землището на с. Ягода,
община Мъглиж. Дължината на трасето на водопровода е 236,52 м.
Сервитутът на водопровода е разположен
изцяло в сервитута на кабела за ел. захранване.

7683

Председател:
Мл. Чернаков
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 181
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на електропровод с дължина около 3688 м от ЖР
стълб на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини“ и водопровод с дължина около 3717 м от съществуващ
водопровод до ПИ № 109112, м. Турничовица, по
КВС на землище Мало Конаре, преминаващи
през ПИ № 001287, 001273, 001272, 001006, 112071,
110092 и 000841 – полски пътища, 001294 – дере,
001281, 001008 и 000993 – канали и водни площи, 112074, 119072 и 002528 – изоставена орна
земя, и 002238 – автомагистрала „Тракия“, по
КВС съгласно изчертаните с червено и зелено
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.

7750

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 182
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на електропровод с дължина 841 м от съществуващ БКТП в имот ПИ № 020004 и водопровод
с дължина 652 м от съществуващ водопровод в
ПИ № 018044 до ПИ № 018027, преминаващи през
ПИ № 018044 и 018046 – полски пътища, 018045 –  
отводнителен канал, и ПИ № 018015 – складови
терени, по КВС м. Чамур Тарла на землище Мирянци съгласно изчертаните с червено и зелено
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.

7751

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 183
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод с дължина 888 м от съществуващ
трафопост в ПИ № 55155.10.371, преминаващо
по улици с о.т. 935-934-933-943-949, 933-919-920,
919-913а-908-917 по ПУП – ПУР за м. Татарекин
на землище гр. Пазарджик, стигащо до края на
регулацията на гр. Пазарджик, съгласно изчертаното с виолетово трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.

7752

Председател:
Х. Харалампиев
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РЕШЕНИЕ № 184
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на водопровод с дължина 900 м от съществуващ
водопровод в края на регулацията на с. Гелеменово до ПИ № 056008, м. Далъка, землище Сарая,
преминава през ПИ № 000355 и 000373 – полски
пътища, и 001272 – автомагистрала „Тракия“, по
КВС на землище Гелеменово и през ПИ № 056052 и
119072 – полски пътища, 056051  – напоителен канал, 000010 автомагистрала „Тракия“, 056050 – за
друг поземлен имот за движение и транспорт, по
КВС на землище Сарая съгласно изчертаното със
зелено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.

7753

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 185
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод с дължина 759 м от нов
ЖР стълб на ВЛ 20 kV, преминаващ през ПИ
№ 000222 и 000361 –  полски пътища, 000230 – път
ІV клас, 000231 – републикански път ІІ-37 Пазарджик – Пещера, 000429 и 000486 – канали и
ПИ № 000520 – пасище, мера, до ПИ № 111009,
м. Каратопрак, по КВС на землище Главиница
съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

7754

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 186
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
напорен тръбопровод с дължина 3605 м от долен
изравнител на ВЕЦ „Алеко“ – ПИ № 000570 по
КВС на землище Алеко Константиново, преминаващ през ПИ № 000415 и 000443 – напоителни
канали, 000458 – храсти, и 000531, 000530 и 000524 –  
временно неизп. нива, по КВС на землище Алеко
Константиново и ПИ № 000520 – пасище, мера,
000412 – отводнителен канал, 000486 –   напоителен канал, и 000361 – полски път, по КВС на
землище Главиница до ПИ № 111009, м. Каратопрак, по КВС на землище Главиница съгласно
изчертаните с виолетово трасе и сервитути и
приложения регистър на засегнатите имоти.

7755

Председател:
Х. Харалампиев
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РЕШЕНИЕ № 187
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод с дължина 1132 м от съществуващ водопровод, преминаващо през ПИ № 000439 – полски
път, 000434 – ведомствен път, и 000178 – репуб
ликански път I-8, София – Пазарджик, до ПИ
№ 047057 по КВС м. Черни могили на землище
Звъничево съгласно изчертаните с червено и зелено трасета и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7756
РЕШЕНИЕ № 202
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПР и ПЗ за част
от зоната за публични функции с висока обществена значимост (П1), определена от ИПГВР – Пазарджик, както следва: на север – ул.
Любен Боянов (от западната строителна граница
на гр. Пазарджик до кръстовището с бул. България), бул. България (от кръстовището с ул.
Любен Боянов до кръстовището с ул. Виделина),
ул. Виделина (от кръстовището с бул. България
до кръстовището с ул. Димитър Петков); на
изток – ул. Димитър Петков (от кръстовището
с ул. Виделина до река Марица), по протежение
на река Марица и бул. Стефан Стамболов (от ул.
Димитър Петков до мост Марица), източно от
мост Марица до южния бряг на река Марица,
по протежение на река Марица в югоизточна
посока до края на Зона на здравето; от южна
страна обхваща Зона на здравето до кръстовище
на ул. Мильо войвода и Д-р Никола Ламбрев, по
ул. Д-р Никола Ламбрев (от ул. Мильо войвода
до ул. Атанас Бабата), по ул. Атанас Бабата (от
ул. Д-р Никола Ламбрев до бул. Царица Йоанна), в южна посока (от ул. Атанас Бабата до ул.
Драва), по ул. Драва в западна посока (от бул.
Царица Йоанна до западна строителна граница
на гр. Пазарджик); на запад – западна строителна
граница на гр. Пазарджик (от ул. Драва до южен
бряг на река Марица), по брега на река Марица
в източна посока до мост Марица (последният се
включва в обхвата на ПУП), в северна посока,
западно от мост Марица до северен бряг на реката,
по северния бряг на реката в западна посока до
западна строителна граница на гр. Пазарджик,
по западна строителна граница на гр. Пазарджик
от брега на река Марица до ул. Любен Боянов.
Описаната територия включва част от кв. 2а,
кв. 84, кв. 394, кв. 394а, кв. 398, кв. 480, кв. 481,
кв. 481а, кв. 481б, кв. 482, кв. 483, кв. 483а, кв.
484, кв. 485, кв. 486, кв. 486а, кв. 496, кв. 501, кв.
502, кв. 503, кв. 504, кв. 505, кв. 508 и кв. 508а от
плана на гр. Пазарджик съгласно означенията на
приложения проект.
Председател:
Х. Харалампиев
7757
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 277
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 109 (във връзка с чл. 124, ал. 1) и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на селскостопански
път с. Маноле, община „Марица“, обхващащ ПИ
47086.34.95 и 47086.35.101 и землище с. Маноле.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
7711

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 336
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № II, взето с протокол № 10 от 17.05.2013 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) на проектно трасе на външно ел. захранване на БКТП „ДАП – 91“ 250 kVA в УПИ 000300,
птицеферма за свободно отглеждане на кокошки носачки, местност Джамията, землището
на с. Богд аница, община Садово, нанесено в
ПУП – ПП в червен цвят и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово,
до Административния съд – Пловдив, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Буков
7733
РЕШЕНИЕ № 339
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решения № V, VI, VII и VIII,
взети с протокол № 13 от 16.08.2013 г. на ОЕСУТ
при Община Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) на трасе на ел. кабел 20 kV, нанесено в
ПУП – ПП в червен цвят и определено с координати на чупките, трасе на външен водопровод,
нанесено в ПУП – ПП в зелен цвят и определено с координати на чупките, трасе на външен
канал, нанесено в ПУП – ПП в кафяв цвят и
определено с координати на чупките, и трасе на
пътна връзка, нанесена в ПУП – ПП в червен
цвят и определено с координати на чупките, за
обслужване на ПИ 012045, м. Дългана, по КВС
на с. Кочево, община Садово, предвиден за изграждане на ПСОВ.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово,
до Административния съд – Пловдив, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7734

Председател:
Г. Буков

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 374
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява ПУП – ПП – част от КПИИ за обект
„Третостепенен горски автомобилен път „Бички
дюзю – Ялъ борун“, землище с. Бяла паланка,
община Твърдица. Трасето на автомобилен горски път с дължина 3,323 км преминава през ПИ
№ 000802 от КВС на с. Бяла паланка, собственост
на държавно горско стопанство.

7797

Председател:
И. Петров
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лационна линия по новата улична регулация,
урегулираните поземлени имоти получават придаваеми части към тях и стават с площи: УПИ
III – горско стопанство 1091 кв. м; УПИ VII – 166
с 1071 кв. м;
– УПИ I – за ветеринарна лечебница, XI – за
тютюнев склад, и XII – за търговски цели, от кв.
29, западните регулационни линии се изместват
по съществуващ асфалтов път, с което се намалява площта на урегулираните поземлени имоти.
За УПИ XII – за търговски цели, се измества и
северната регулационна линия, като към него се
придават 166 кв. м от УПИ I – за ветеринарна
лечебница, равна на засегнатата площ от изместването на посочената улична регулация, с цел
запазване площта на УПИ XII – за търговски
цели, от кв. 29 с площ 1550 кв. м;
– УПИ I – за ветеринарна лечебница, след
изместване и на южната регулационна линия
става с площ 914 кв. м.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано
пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот чрез кмета
на община Кирково.
Председател:
Ш. Сюлейманов
7748

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 284
от 23 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – с. Кирково,
одобрява:
1. Проект за изменение на ПУП – ПУР за улица
с о.т. 139-119-117-118-102-103-104-105-79 по плана
на с. Бенковски, като изменението е съобразено
със съществуващ асфалтов път, което изменение
води до изменение по плана за регулация за урегулирани поземлени имоти (УПИ) от квартали
23, 27, 28 и 29 по плана на с. Бенковски, община
Кирково. Новообразуваната улична регулация
е с о.т. 139-303-304-305-306-307-308-309-311-3123013-3014-315-316-317-318-319-79, като се запазва
ширината от 10 м и се заличават о.т. 119, 117,
118, 102, 103, 104 и 105.
2. Изменение на плана за регулация за урегулирани поземлени имоти от квартали 23, 27, 28
и 29, както следва:
– УПИ VIII – за детско заведение от кв. 23,
като се изместват източната и южната регулационна линия по новата улична регулация, урегулираният поземлен имот получава придаваеми
части и става с площ 4448 кв. м;
– УПИ VIII – 505 от кв. 27 се измества източната регулационна линия по новата улична
регулация, получава придаваеми части и става
с площ 1439 кв. м;
– У ПИ III – горско стопанст во, и У ПИ
VII – 166 от кв. 28 се измества източната регу-

68. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали,
в площ „Трънките“, разположена в землищата на
с. Ъглен и с. Бежаново, община Луковит, област
Ловеч, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4696980

8593070

2.

4697310

8593960

3.

4697490

8594140

4.

4697385

8594240

5.

4697330

8594640

6.

4697080

8594375

7.

4697200

8594215

8.

4697200

8593880

9.

4697045

8593920

10.

4696915

8593720

11.

4696520

8593495

12.
4696600
8593100
7764
70. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и/или проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
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подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ
„Ребека“, разположена на територията на община
Самоков, област София, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4579200

8499700

2.

4579400

8502550

3.

4578000

8504000

4.

4575990

8506990

5.

4574750

8508223

6.

4571897

8505370

7.

4574000

8504000

8.

4574000

8502000

9.
4576434
8500210
7765
72. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали,
в площ „Питово“, разположена в землището на
с. Питово, община Нова Загора, област Сливен,
описанa със следните гранични точки в координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4633425

9479415

2.

4633235

9479725

3.

4632860

9479520

4.

4633075

9479170

5.
4633245
9479225
7766
30. – Министерството на регионалното развитие (МРР) на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че министърът на регионалното развитие е
издал Разрешение за строеж № РС-62 от 7.10.2013 г.
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2.: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до км
297+750 в междугарието Свиленград – граница с
Република Гърция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път 34
км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република
Гърция с приблизителна дължина 4 км. Участък:
Междугарие Харманли – Любимец от км 271+000
до км 285+150, намиращ се на територията на
общините Любимец и Харманли, област Хасково,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 от Административнопроцесуалния ко-
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декс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРР.
7735
93. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 13182/2003/369666 от 9.09.2013 г. възлага
на ППК „Възраждане – Морава“, ЕИК по ЗТР
814160777, със седалище и адрес на управление
с. Морава, община Свищов, ул. Цветан Ц. Цанков 50, представлявана от Невена Владимирова
Стойчева, следния недвижим имот: нива – имот
№ 003001 по плана за земеразделяне в землището
на с. Морава, ЕКАТТЕ 49028, община Свищов,
местност Орта бостан, с площ 61,002 дка, четвърта категория, при граници и съседи: имот
№ 000396, имот № 003002, имот № 003032, имот
№ 003044, имот № 003064, имот № 003063, имот
№ 003046, имот № 003047, имот № 000004, за
сумата 35 583,08 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
7722
94. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
дирекция „Събиране“, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № 6207/2002/369705 от 16.08.2013 г. възлага на
Стоян Тодоров Стоянов с адрес: с. Нова Върбовка,
община Стражица, ул. Тридесет и седма 1, следния
недвижим имот: част от първи етаж – стълбище
и фоайе, сутерен (мази), втори и трети етаж от
масивна стопанска сграда на три етажа – Битов
комбинат, намираща се в дворно място, цялото
с площ 950 кв. м по нотариален акт № 75, том
ХІІ, дело № 3817/1997 и с площ 1440 кв. м съгласно скица № 101/2427 от 6.04.2011 г. на Община
Стражица, УПИ-VІІІ, квартал 46 по плана на
с. Камен, отредено по плана за Битов комбинат,
заедно с прилежащите идеални части от правото
на строеж и собственост на дворното място и
2/3 идеални части от общите части на сградата,
при граници на дворното място: на юг – улица,
на север – УПИ VІ – фурна, от изток – УПИ
V ІІ – 272 , 273, 274, 275, и на за па д – У ПИ
ІХ – потребителна кооперация, намиращ се в
с. Камен, община Стражица, за сумата 19 000 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
7721
21. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за доцент за цивилен
служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
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материалното производство“ (отрасъл „Мениджмънт на риска в сигурността и отбраната“) по
учебна дисциплина „Мениджмънт на риска“ за
нуждите на катедра „Военновъздушни сили и
противовъздушна отбрана“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военна академия. Сроковете по процедурата
и изискванията към кандидатите за участие в
конкурса са определени със Заповед № 3ПУПД26-233 от 3.10.2013 г. на началника на Военна
академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
7707
98. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни болести“
за нуждите на Клиничен център по белодробни
болести на база СБАЛББ „Св. София“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, бул. Акад.
Иван Гешов 19, СБАЛББ „Св. София“, база 1,
ет. 2, канцелария, тел. 02/805 4241.
7773
98а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Онкология“
за нуждите на Клиничен център по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1527,
ул. Бяло море 8, тел.: 9432263.
7774
98б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Акушерство и
гинекология“ за нуждите на Катедра по здравни
грижи на Факултет по обществено здраве със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1527, ул. Бяло
море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. 02/9432304.
7775
98в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ за нуждите на катедра
„Анатомия, хистология и ембриология“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве
2, катедра „Анатомия, хистология и ембриология“,
тел.: 02/ 9520455.
7776
90. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през септември 2013 г. са продадени следните обекти: 1. магазин № 1 (на партера на вътр.
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3-етажно крило), София, бул. Христо Ботев 72,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, продаден на Васил Димит
ров Костов за 57 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. магазин № 2 (на партера на вътр.
3-етажно крило), София, бул. Христо Ботев 72,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, продаден на Васил Димит
ров Костов за 20 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. помещение към трафопост, София, ул. Хемус 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Слатина“, продадено на
Съби Николаев Събев за 73 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. помещение, София,
ж.к. Илинден, бул. Александър Стамболийски,
бл. 56, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красна поляна“, продаден на Димитър
Димитров Борисов за 20 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
7675
2. – Община гр. Априлци, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ
„Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“ за участъка от трасето на водопровода,
преминаващо през територията на землището
на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата на
общината – ет. ІІ, стая № 17. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
7736
47. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план-схема за кабел 20 kV от ТП „Бетонов възел“
до ТП „Пътно“ по плана на с. Нареченски бани.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7715
47а. – Община Асеновг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на парцеларен план за кабелна линия 1 kV за
захранване на поземлен имот № 00702.22.147 по
КК на Асеновград. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7716
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47б. – Общ ина Асеновг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за обект:
полски (селскостопански) път за транспортна
връзка между улица с КИ № 06029.502.459 и полски път с КИ № 06029.105.5 по КК на с. Боянци.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7717
16. – Областният управител на област Добр ич
на основание чл. 153, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издал Заповед
№ ДжС-09-10-1 от 11.10.2013 г. за презаверка на
Разрешение за строеж № 02 от 5.02.2010 г., издадено от областния управител на област Добрич, за
обект: „Вятърна електрическа централа – 2 броя
ветрогенератори (ВГ) с номинална мощност 2 MW,
690 V, ГРУ 20 kV, кабелна линия Ср. Н – L =
2937 м и кабелна линия НН – L = 100 м в ПИ
№ 77390.26.44 и ПИ № 77390.27.70 в землището
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич,
и ПИ № 021068 в землището на с. Одърци, община Добричка, област Добрич“, с възложител
„Храброво Уинд 2“ – ООД, ЕИК 201456770, със
седалище и адрес на управление гр. Варна, област
Варна, община Варна, район „Приморски“, ж.к.
Приморски парк, местност Салтанат, № 2507,
ет. 1, представлявано от Анатоли Валентинов
Линков. Обектът е разположен на територията
на общините Добричка и Балчик.
7758
90. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПР за УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 52
по регулационния план на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, с цел изменение трасе на
улица в участъка от ОТ 99 до ОТ 103. Проектът
се намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с проекта
и да направят писмени искания, предложения и
възражения по него до общинската администрация – Каварна.
7738
13. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Трасе и
сервитут на част от републикански път III-6032
„Лесковец – Батановци“ от км 4+850 до км
5+150, землище гр. Батановци, община Перник.
Проектното трасе и сервитутът на пътя засягат
части от масиви № 8, 9, 10, 40 с обща дължина
300 м и преминават през имоти: ПИ № 008008,
ПИ № 008009, ПИ № 008012, ПИ № 008013,
ПИ № 0 08015, ПИ № 0 08018, ПИ № 0 08019,
ПИ № 008021, ПИ № 008022, ПИ № 040002,
ПИ № 040001, ПИ № 010016, ПИ № 000120, ПИ
№ 009015 и ПИ № 009012, по КВС на землище
на гр. Батановци, община Перник. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в стая № 5, ет. 12, сгра-
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дата на Община Перник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Перник.
7737
82. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че e изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за минерална вода до хотел в имот 000584,
м. Хано, землище с. Марикостиново. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: № 000607 – землище
с. Марикостиново. Проектът се намира в сградата на кметство с. Първомай, община Петрич.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7718
8. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПРЗ) в определените зони
за въздействие в интегрирания план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на Разград,
както следва: кв. 637, кв. 640, кв. 642, кв. 639, кв.
633, кв. 611 и имот № 179 (включен в откритата
процедура по изработване на ОУПО в Зона със
социален характер, включваща квартал Орел, ул.
Ивайло и бившата база на ОД „Жандармерия“);
кв. 334 в Зона с потенциал за икономическо развитие, намиращ се до бизнес зона „Перистър“ и
бивш военен завод, и кв. 63б, кв. 63, кв. 305, кв.
55, кв. 56, кв. 56а, кв. 56б, кв. 64, кв. 66, кв. 47 в
Зона на публични функции с висока обществена
значимост – включваща старата част на кв. Варош
и централното градско ядро, заедно със зоната
между бул. Бели Лом, ул. Странджа, ул. Дунав и
ул. Никола Икономов, като се образуват квартали
с № 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811. Проектите се
намират в стая 209 на Община Разград. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до кмета на община Разград.
7739
29. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидроложки условия и удължаване мост над
река Върбица за обект „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км
2+368“, община Кирково. Проектът за ПУП – ПП
засяга поземлени имоти в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Проектът за
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подробен устройствен план – парцеларен план е
изложен в сградата на община Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан
всеки работен ден от 9 до 16 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация на община Кирково, ул. Дружба 1.
7747

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, V състав,
на основание чл. 181 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 3278/2013 г. по постъпило
оспорване от „Лекс Ситиконсулт“ – ЕООД, на
Решение № 782-2 по протокол № 14 на Общинския
съвет – гр. Варна, с което са приети изменения и
допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Варна по отношение
на следните части на новоприетия – чл. 19„а“ от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, а именно: в частта от
ал. 1 незастроена земя... до 30 декември на пред
ходната година. За 2013 г. срокът за подаване на
декларацията е до 31 януари 2013 г. включително.
Декларацията трябва да бъде подписана от всички
собственици, респ. ползватели с учредено вещно
право на ползване; в частта от ал. 2 незастроена
земя. Декларацията трябва да бъде подписана от
всички собственици, респ. ползватели с учредено вещно право на ползване; в частта от ал. 3
следните документи: – служебна бележка от
ВиК – Варна, удостоверяваща, че за този имот
е спряно подаването на вода за предходните 12
месеца или няма разкрита партида за отчитане
на вода; – служебна бележка от електроразпределителното дружество, удостоверяваща, че за този
имот е спряно електрозахранването или няма
разкрита партида за отчитане на ел. енергия;
Задължените лица дават изрично съгласие за
извършване на проверки от общинската администрация и декларират, че за вписване на неверни
данни носят наказателна отговорност по чл. 313
НК, регламентиращ документално престъпление.
Изцяло ал. 4. Декларацията по чл. 19„а“, ал. 1,
респ. ал. 2, се подава от задълженото лице по
образец, одобрен със заповед на кмета на община
Варна. Изцяло ал. 5. В случаите, когато декларацията е подадена извън срока на чл. 19„а“, ал. 1,
респ. ал. 2, същата не поражда правни последици. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни по
адм. дело № 3278/2013 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. Производството по делото
е насрочено за 5.12.2013 г. от 13,30 ч., V състав.
7790
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 3817/2013 г. по описа на ІІ отделение,
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26 състав, насрочено за 30.10.2013 г. от 14,30 ч.
и 20.11.2013 г. от 13,30 ч. по жалба на Йордан
Димитров Йорданов, Еленка Боянова Стоянова,
Цветелина Методиева Йорданова, Елена Методиева Йорданова, Валентин Владиславов Йорданов,
Любчо Борисов Йорданов, Йордан Борисов Йорданов, Михаил Спасов Георгиев и Иван Спасов
Георгиев срещу Решение № 253 по протокол № 17
от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет,
с което е одобрен план за регулация и застрояване за м. ЖГ Камбаните – Младост 4, София,
и план-схеми на техническата инфраструктура.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
7791
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Стоянка Лазарова
Кръстева като заинтересована страна по адм. д.
№ 6977/2013 г., образувано по жалба от Ина Боянова Балабанова-Коцева и Алма Боянова Балабанова срещу Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър карта в частта
относно имот с идентификатор 68134.1937.1258.
Делото е насрочено за 14.11.2013 г. от 14,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
7706
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, призовава Йоанна Красимирова
Коцева, Слави Руменов Димитров и Красимир
Илиев Григоров като заинтересовани страни по
адм. дело № 4965/2013 г., образувано по жалба на
„ФСО“ – ООД, срещу т. 4 от протокол за извършена проверка (изх. № ИТ П-3934 от 22.03.2013 г.) от
главни инспектори при дирекция „Инспекция по
труда“, София. Делото е насрочено за 5.11.2013 г.
от 9,30 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
7617
Разградският окръжен съд призовава Слободе Угриноски, роден в с. Загреб, Македония,
понастоящем с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 18.12.2013 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 191/2013 г. по описа на съда, образувано
на основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69 СК.
7703
Разградският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че на основание чл. 62, ал. 2
СК е образувано гр. д. № 307/2013 г. по описа
на съда, заведено от Нора Светлинова Жекова
от с. Старо селище, община Исперих, област
Разград, срещу Йълдърай Байшу от Република
Турция, с неизвестен адрес, който в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на Окръжния
съд – Разград, пл. Независимост 2, за получаване
на документите.
7732
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Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Севда Стефанова
Ангелова и Силвия Стефанова Стефанова, двете с
последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 4.12.2013 г.
в 11,30 ч. като ответници по гр. д. № 338/2013 г.,
заведено от Зекие Х. Али по чл. 341 и сл. ГПК
във връзка с чл. 69 ЗН, за връчване на съдебни
книжа по чл. 131 ГПК или да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7740
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, III състав, призовава Мюрвет Ахмедов
Рейзов, без регистрирани постоянен и настоящ
адрес в Република България и живущ в Република Турция на неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 201/2013 г., заведено от Вели Гюлер,
Али Сали Мистан, Фатмегюл Салиева Велиева,
Али Хюсеин Мюслюм, Мюслюм Али Мюслюм
и Зейнал Юсеинов Шабанов, всички чрез пълномощник адв. Румяна Петрова от АК – Разград, с
правно основание чл. 341 и сл. ГПК – делба на
останали в наследство от общия им наследодател
Шабан Мусов Джелилов недвижими имоти, да се
яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ за връчване
на преписи от исковата молба с приложенията
към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7741
Районният съд – гр. Кубрат, призовава Айше
Вейсалова Емурлова, родена на 2.06.1942 г., без
регистрирани постоянен и настоящ адрес в Република България и с настоящ адрес в Репуб
лика Турция – неизвестен, като ответница по
гр.д. № 409/2013 г. по описа на съда, заведено от
Бекир Вейсал Реджеб чрез адв. Златка Иванова
от АК – Разград, с правно основание чл. 341 и
сл. ГПК, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародване на съобщенито в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от исковата молба
с приложенията към нея. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7783
Свиленградският районен съд, гражданска
колегия, ІІ състав, уведомява Софка Андонова
Алтъндешлиева и Георги Андонов Алтъндешлиев,
с последен адрес с. Левка, община Свиленград,
област Хасково, сега с неизвестен адрес, че са
конституирани в качеството на заинтересовани
страни по гр. д. № 481/2013 г. – по чл. 549 във
връзка с чл. 542 и сл. ГПК, заведено от Анастасия Андонова Стоименова от с. Конево, община
Върбица. Заинтересованите страни в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се явят в канцеларията на съда за
връчване на молба и приложенията към нея по
чл. 131 ГПК. Заинтересованите страни следва да
посочат съдебни адреси в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7705

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Шуменският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 537/2013 г. по мотивирано искане на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу: Цветомир Милетиев Милев с
постоянен и настоящ адрес Шумен, ул. Доктор
Заменхоф 21, ет. 2, и Женя Красимирова Минева
с постоянен и настоящ адрес Шумен, ул. Македония 24, вх. 2, ет. 2, ап. 18, с което на основание
чл. 28, ал. 1 във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ
и Решение № 295 от 12.09.2013 г. на КОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 855 183 лв.:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Жилище на втория етаж в Шумен, ул. Доктор
Заменхоф 21, ет. 2, а именно с вход от стълбищна клетка, състоящо се от дневна, спалня,
кухня, санитарно помещение, коридор и тераса,
със застроена площ 64 кв. м, при граници: от
север – двор и стълбищна клетка, от изток и
юг – двор, от запад – двор и стълбищна клетка,
отгоре – таван, отдолу – първи жилищен етаж,
намиращо се в монолитна двуетажна къща със
застроена площ 71,06 кв. м, построена върху
общински УПИ I в квартал 444 по плана на
гр. Шумен, ул. Доктор Заменхоф 21, заедно с
таван с полезна площ 54,08 кв. м, при граници:
от север – двор и стълбищна клетка, от изток и
юг – двор, от запад – двор и стълбищна клетка,
отгоре – покрив, отдолу – втори жилищен етаж,
заедно с 0,49397 ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общинската земя, собственост на Цветомир Милетиев
Минев съгласно нотариален акт № 98, том 4, рег.
№ 7305, дело № 677 от 28.07.2004 г., издаден от
Кольо Митков – нотариус с район на действие
Районен съд – Шумен, рег. № 222 на Нотариалната
камара, дв. вх. рег. № 4630, акт № 178, т. 13, дело
№ 2939 от 28.07.2004 г. на Службата по вписванията – Шумен. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 70 000 лв.;
– Сумата 5000 лв., представляваща внесен
от Минев капитал в „ЦИМ – ФЕРМ“ – ЕООД,
ЕИК 127573623 (в несъстоятелност);
– Сумата 3155 лв., представляваща внесени суми през 2004 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG58UBBS80021040379019, в „ОББ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 1140 лв., представляваща внесени суми през 2005 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG58UBBS80021040379019, в „ОББ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 837,35 лв., представляваща внесени
суми през 2002 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове № 1003032410,
в СЖ „Експресбанк“ – АД, с титуляр на сметката
Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 2028,78 лв., представляваща внесени
суми през 2003 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове № 1003032410,
в СЖ „Експресбанк“ – АД, с титуляр на сметката
Цветомир Милетиев Минев;
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– Сумата 2471,64 лв., представляваща внесени
суми през 2004 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове № 1003032410 в
СЖ „Експресбанк“ – АД, с титуляр на сметката
Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 461,51 лв., представляваща внесени
суми през 2005 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове № 1003032410 в
СЖ „Експресбанк“ – АД, с титуляр на сметката
Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 2414,74 лв., представляваща внесени суми през 2005 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 4190 лв., представляваща внесени суми през 2006 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 4440 лв., представляваща внесени суми през 2007 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 5040 лв., представляваща внесени суми през 2008 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 12 000 лв., представляваща внесени суми през 2009 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 4150 лв., представляваща внесени суми през 2010 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 5070 лв., представляваща внесени суми през 2011 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 5640 лв., представляваща внесени суми през 2012 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG60FINV915010BGN0A7TA в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 220 лв., представляваща внесени суми през 2006 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG56FINV915010BGN0II2X в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 780 лв., представляваща внесени суми през 2007 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG56FINV915010BGN0II2X в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 5935 лв., представляваща внесени суми през 2008 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG56FINV915010BGN0II2X в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
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– Сумата 6150 лв., представляваща внесени суми през 2009 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG56FINV915010BGN0II2X в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 2547,50 лв., представляваща внесени суми през 2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG56FIN V915010BGN0II2X в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 3506,58 лв., представляваща внесени суми през 2011 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG56FIN V915010BGN0II2X в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 19 558,30 лв., представляваща равностойността на 10 000 евро, формирана от внесени
суми през 2008 г. от Цветомир Милетиев Минев по
свободен депозит в евро BG58FINV91502003711301
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 68 454,05 лв., представляваща равностойността на 35 000 евро, формирана от внесени
суми през 2009 г. от Цветомир Милетиев Минев по
свободен депозит в евро BG75FINV91502004099383
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 7823,32 лв., представляваща равно
стойността на 4000 евро, формирана от внесени
суми през 2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по
свободен депозит в евро BG75FINV91502004099383
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 8801,24 лв., представляваща равно
стойността на 4500 евро, формирана от внесени
суми през 2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по
свободен депозит в евро BG96FINV91502014644263
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата от 8410,07 лв., представляваща равностойността на 4300 евро, формирана от внесени
суми през 2011 г. от Цветомир Милетиев Минев по
свободен депозит в евро BG96FINV91502014644263
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 72 617,50 лв., представляваща равно
стойността на 37 128,74 евро, формирана от внесени
суми през 2011 г. от Цветомир Милетиев Минев по
свободен депозит в евро BG84FINV91502015099118
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 2534,13 лв., представляваща внесени суми през 2011 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG16FINV915010BGN0RCNE в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 2442 лв., представляваща внесени суми през 2012 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG16FINV915010BGN0RCNE в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 1565,50 лв., представляваща внесени суми до юли 2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG16FINV915010BGN0RCNE в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

– Сумата 200 лв., представляваща внесени
суми през 2007 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615 в
„ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 5554,18 лв., представляваща внесени суми през 2008 г. от Цветомир Милетиев
Минев по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 742 лв., представляваща внесени
суми през 2009 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615 в
„ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 16 025 лв., представляваща внесени
суми през 2010 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615 в
„ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 16 452,47 лв., представляваща внесени суми през 2011 г. от Цветомир Милетиев
Минев по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 14 915 лв., представляваща внесени
суми през 2012 г. от Цветомир Милетиев Минев
по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615 в
„ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– Сумата 13 984,25 лв., представляваща внесени суми до юли 2013 г. от Цветомир Милетиев
Минев по разплащателна сметка в левове с издадена кредитна карта BG53FINV91501000051615
в „ПИБ“ – АД, с титуляр на сметката Цветомир
Милетиев Минев;
– С у мата 80 0 0 лв., представл яваща внес ен и с у м и п р е з 2 0 0 6 г. о т Ц в е т ом и р М иле т иев М и нев по с рочен депози т в левове
BG71FINV915020BGN0GZNM в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– С у мата 5074 лв., п редставл яваща внес ен и с у м и п р е з 2 0 0 7 г. о т Ц в е т ом и р М иле т иев М и нев по с рочен депози т в левове
BG71FINV915020BGN0GZNM в „ПИБ“ – АД, с
титуляр на сметката Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 7000 лв., представляваща внесена
су ма на 18.09.20 08 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 800 лв., представляваща внесена
сума на 8.04.2009 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 900 лв., представляваща внесена
сума на 8.06.2009 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
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– Сумата 2000 лв., представляваща внесена сума на 8.07.2009 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 2300 лв., представляваща внесена
су ма на 30.07.20 09 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 2000 лв., представляваща внесена
су ма на 10.08.2009 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 750 лв., представляваща внесена
сума на 8.09.2009 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 600 лв., представляваща внесена сума на 8.10.2009 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1800 лв., представляваща внесена
су ма на 12.10.20 09 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 870 лв., представляваща внесена сума на 9.11.2009 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 700 лв., представляваща внесена
сума на 8.12.2009 г. от Цветомир Милетиев
М и нев по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 550 лв., представляваща внесена сума на 8.01.2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1946 лв., представляваща внесена
су ма на 22.06.2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1346,63 лв., представляваща внесена сума на 5.07.2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1000 лв., представляваща внесена сума на 7.07.2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1000 лв., представляваща внесена сума на 27.07.2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

– Сумата 4300 лв., представляваща внесена сума на 1.11.2010 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 960 лв., представляваща внесена сума на 1.03.2011 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 83 600 лв., представляваща внесена сума на 4.05.2011 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 16 000 лв., представляваща внесена сума на 10.10.2012 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 40 лв., представляваща внесена
су ма на 13.12.2012 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 130 лв., представляваща внесена
су ма на 17.12.2012 г. от Цветоми р Ми лет иев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1445,49 лв., представляваща внесена сума на 27.12.2012 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 500 лв., представляваща внесена сума на 7.01.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 400 лв., представляваща внесена
су ма на 28.01.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1250 лв., представляваща внесена
су ма на 25.02.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 3000 лв., представляваща внесена сума на 4.03.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 5150 лв., представляваща внесена сума на 5.03.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 255,01 лв., представляваща внесена сума на 12.03.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
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– Сумата 1150 лв., представляваща внесена
су ма на 27.03.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1751,29 лв., представляваща внесена сума на 2.04.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 1050 лв., представляваща внесена
су ма на 29.04.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 2300 лв., представляваща внесена сума на 7.05.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 470 лв., представляваща внесена
су ма на 14.05.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 6400 лв., представляваща внесена сума на 17.05.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 120 лв., представляваща внесена
су ма на 29.05.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 5000 лв., представляваща внесена
су ма на 13.06.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Сумата 500 лв., представляваща внесена
су ма на 17.06.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД;
– Су мата 5 лв., представл яваща внесена
су ма на 19.06.2013 г. от Цветомир Милетиев Минев по разплащателна сметка в левове
BG20FINV915010BGN0IQVZ в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „Жени ММ“ – ЕООД.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.):
– Апартамент № 3 в Шумен, ул. Д-р Заменхоф 21, ет. 3, с идентификатор № 83510.672.81.3.3
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Шумен, намиращ се в сграда с идентификатор № 83510.672.81.3, разположена в поземлен
имот с идентификационен № 83510.672.81, на едно
ниво, с площ 72 кв. м, при съседи самостоятелни
обекти в сграда: на същия етаж: няма, под обекта:
83510.672.81.3.2, над обекта: няма, заедно с прилежащите му таван с площ 64 кв. м и съответните
ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинската земя, а съгласно
удостоверение № 35 от 24.03.2011 г. за регистриране
на въвеждането в експлоатация на строеж имотът представлява надстройка на съществуваща
жилищна сграда (мансарден етаж), намиращ се
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в УПИ IV-7541 в кв. 444-в по плана на гр. Шумен, придобит от Цветомир Милетиев Минев
по време на брака му с Женя Минева, съгласно
констативен нотариален акт № 132, том 7, рег.
№ 13409, дело № 1066 от 2.12.2011 г., издаден от
Светлозар Стоилов – нотариус с район на действие
Районен съд – Шумен, рег. № 024 на Нотариалната
камара, дв. вх. рег. № 7180, акт № 126, т. 20, дело
№ 4104 от 2.12.2011 г. на Службата по вписванията – Шумен. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 80 000 лв.;
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „ Ау д и “, м о дел „А6“ 3.0 ТДИ, с рег. № Н 6566 ВА, рама
№ WAUZZZ4F25N028700, двигател: BMK019786,
дата на първа регистрация 22.11.2004 г., придобит
от Минев по време на брака му с Женя Минева, съгласно договор за покупко-продажба от
21.10.2010 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 15 000 лв.;
– Сумата 25 621,37 лв., представляваща внесени суми през 2010 г. от Цветомир Милетиев Минев
и Женя Красимирова Минева по срочен депозит
в евро BG87FINV91502004422565 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Женя Красимирова Минева;
– Сумата 293,37 лв., представляваща внесена
сума през 2011 г. от Цветомир Милетиев Минев и
Женя Красимирова Минева по свободен депозит
в евро BG60FINV91502014908945, в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Женя Красимирова Минева;
– Сумата 6845,41 лв., представляваща равностойността на 3500 евро, внесена през 2013 г.
от Цветомир Милетиев Минев и Женя Красимирова Минева по свободен депозит в евро
BG05FINV91502015861602 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Женя Красимирова Минева;
– Сумата 1271,29 лв., представляваща равностойността на 650 евро, внесена през 2007 г.
от Цветомир Милетиев Минев и Женя Красимирова Минева по срочен депозит в евро
BG70FINV915020EUROL19F в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр Михаела Цветомирова Минева;
– Сумата 2154,41 лв., представляваща равностойността на 1100 евро, внесена през 2008 г.
от Цветомир Милетиев Минев и Женя Красимирова Минева по срочен депозит в евро
BG70FINV915020EUROL19F в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр Михаела Цветомирова Минева;
– Сумата 9194,53 лв., представляваща равностойност та на 4701,09 евро, внесена през
2009 г. от Цветомир Милетиев Минев и Женя
Красимирова Минева по срочен депозит в евро
BG70FINV915020EUROL19F в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр Михаела Цветомирова Минева;
– Сумата 782,33 лв., представляваща равностойността на 400 евро, внесена през 2010 г.
от Цветомир Милетиев Минев и Женя Красимирова Минева по срочен депозит в евро
BG70FINV915020EUROL19F в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр Михаела Цветомирова Минева.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата 117 349,80 лв. или левовата равностойност на 60 000 евро, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот, намиращ се в стопанския двор
на с. Струйно, община Шумен, с площ 3597 кв. м,
заедно с намиращата се в него сграда – свинарник
с площ 285 кв. м, отчужден от Цветомир Минев
с нотариален акт № 51, том 5, рег. № 11604, дело
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№ 728 от 16.09.2009 г., издаден от Светлозар
Стоилов – нотариус с район на действие Районен
съд – Шумен, рег. № 029 на Нотариалната камара,
дв. вх. рег. № 4869, акт № 190, т. 13, дело № 2702
от 16.09.2009 г. на Службата по вписванията – Шумен, с купувач на имота Борислав Христов Янев;
– Сумата в размер 11 000 лв., представляваща получени наеми в периода 23.10.2008 г. –
16.09.2009 г. по договор за наем от 23.10.2008 г.
(нот. заверка, рег. № 10483 от 23.10.2008 г., направена от Ася Асенова – нотариус с район на действие
Районен съд – Шумен, рег. № 19 на Нотариалната
камара, дв. вх. рег. № 260, акт № 40, т. 1, дело
№ 129 от 26.01.2009 г. на Службата по вписванията – Шумен) и анекс към договора от 30.01.2009 г.
на недвижим имот, намиращ се в стопанския двор
на с. Струйно, община Шумен, с площ 3597 кв. м
и сграда – свинарник с площ 285 кв. м;
– Сумата 3000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ауди“, модел „80“, с рег. № Н 7377 АС, рама
№ WAUZZZ89ZJA197901, двигател № RU043811,
дата на първа регистрация 18.11.1989 г., отчужден
с договор от 22.01.2008 г., бивша собственост на
Цветомир Милетиев Минев;
– Сумата 1000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег.
№ Н 5353 АТ, рама № WVWZZZ19ZHW732294,
двигател № RP590736, дата на първа регистрация
8.11.1990 г., отчужден с договор от 29.12.2005 г.,
бивша собственост на Цветомир Милетиев Минев.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми по реда на чл. 29 ЗОПДИППД
(отм.) най-късно в първото заседание по делото,
насрочено за 22.01.2014 г. от 10 ч.
7687
Софийският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 629, ал. 1 ТЗ съобщава, че е постъпила молба за откриване на
производство по несъстоятелност с вх. № 1667
от 2.08.2013 г. от сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб Спортист – 1924“ (в ликвидация),
по която е образувано т.д.н. № 182 по описа за
2013 г. на Софийския окръжен съд.
7702

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация на сервизите, извършващи
авторепаратура“ (НАСИА), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетноизборно събрание на членовете на сдружението
на 22.11.2013 г. в 10 ч. в София, Арена „Армеец“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2012 г., изготвен и докладван от
Атанас Стефанов Генов; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. 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.
7724
21. – Управителният съвет на Съюза на българските композитори (СБК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

сдружението на 30.11.2013 г. в 9 ч. в сградата на
СБК – София, ул. Ив. Вазов 2, при следния дневен ред: 1. разглеждане и гласуване на промени
в устава на СБК; 2. избор на главен секретар на
СБК; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
7786
16. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание на 11.12.2013 г. в 13 ч.
в хотел „Силвър хаус“, зала „Емералд“, София,
бул. Симеоновско шосе 6, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на асоциацията в
периода 22.05.2013 г. – 11.12.2013 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет и избор
на нов управителен съвет; 3. освобождаване на
членовете на контролния съвет и избор на нов
контролен съвет; 4. обсъждане на предложения
за по-малък размер на годишния членски внос
за малки фирми; 5. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. 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.
7708
93. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел за общественополезна дейност
„Българска федерация на радиолюбителите“
(БФРЛ), София, свиква на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 3 от устава
на БФРЛ общо събрание на сдружението на
14.12.2013 г. в 10 ч. в Пловдив, Парк-хотел „Империал“, конферентна зала, ет. 1, ул. Арх. Камен
Петков 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БФРЛ през периода 2010 – 2013 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода
2014 – 2017 г.; 4. избор на нови председател, управителен и контролен съвет на БФРЛ; 5. разни.
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.
7729
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Ски клуб Мария“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 4, предложение първо от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 15.12.2013 г. в 10 ч. в София, кв.
Драгалевци, ул. Голи връх 6, при следния дневен
ред: 1. предложение за промяна на чл. 29, ал. 5 от
действащия устав във връзка с начина на свикване на общо събрание; 2. вземане на решение за
участие на сдружението като учредител на друго
сдружение. 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 колкото и членове да се явят.
7768
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенис клуб Мария“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 4, предложение първо от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 15.12.2013 г. в 10 ч. в София, кв.
Драгалевци, ул. Голи връх 6, при следния дневен
ред: 1. предложение за промяна на чл. 29, ал. 5 от
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действащия устав във връзка с начина на свикване на общо събрание; 2. вземане на решение за
участие на сдружението като учредител на друго
сдружение. 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 колкото и членове да се явят.
7769
1. – Управителният съвет на сдружение „Футзал клуб Мария“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 4, предложение първо от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 15.12.2013 г. в 10 ч. в София, кв.
Драгалевци, ул. Голи връх 6, при следния дневен
ред: 1. предложение за промяна на чл. 29, ал. 5 от
действащия устав във връзка с начина на свикване на общо събрание; 2. вземане на решение за
участие на сдружението като учредител на друго
сдружение. 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 колкото и членове да се явят.
7770
1. – Управителният съвет на Национално
сдружение на козметиците „Здраве и красота“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.12.2013 г. в 9 ч. в София,
бул. Евлоги Георгиев 40, при следния дневен ред:
1. отчет за изпълнението на плана и бюджета
за 2013 г.; 2. приемане на план за дейността и
бюджет на сдружението за 2014 г.; 3. приемане
на промени в устава; 4. приемане на промени в
състава на УС; 5. други.
7726
1. – Управителният съвет на сдружение „92ра детска градина „Лозичка“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 16.12.2013 г. в 17 ч. на адреса на
сдружението в София, кв. Лозенец, ул. Розова
долина 12А, при следния дневен ред: 1. промяна
в състава на управителния съвет на сдружението – освобождаване по тяхна молба на Мария
Христова Донева, Ивайло Йорданов Петров,
Габриела Василева Димова и Виргиния Петрова
Павлова като членове на управителния съвет и
като членове на сдружението и избор на нови
членове на управителния съвет – Живко Иванов
Кожухаров, Николай Иванов Манчев, Сийка
Анастасова Кацарова и Весела Любомирова Такова; 2. промяна на реда и начина на свикване на
общото събрание на сдружението – чрез писмена
покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждането на общото събрание
и по чия инициатива то се свиква, поставена
на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на сдружението, най-малко
един месец преди насрочения ден; 3. промяна на
реда и начина на приемане на нови членове на
сдружението – от управителния съвет с обикновено мнозинство; 4. одобряване на размера на
месечния членски внос от 10 лв., а ако членът на
сдружението има две или повече деца, които посещават детската градина едновременно – 15 лв.,
считано от 1.09.2010 г.; 5. приемане на нов устав,
съобразен с направените промени.
7771
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Академичен фолклорен ансамбъл – Студентски
дом“, София (АФА), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,  
чл. 26 от устава и решение на УС от 1.10.2013 г.
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свиква общото събрание на членовете на АФА на
16.12.2013 г. в 19 ч. на адрес: София, пл. Народно
събрание 10, зала 304, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет и на ревизионната
комисия; 2. избор на ново ръководство; 3. разни – дискусия и др.; предстоящи събития. Канят
се да присъстват всички членове на сдружението.
При липса на 50 % плюс един от членовете на
АФА на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 20 ч.
7784
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.12.2013 г. в 14 ч. в София, аула на
УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул. Пенчо Славейков
52А, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет; 2. финансов отчет и
проектобюджет за 2014 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. избор на председател на сдружението;
5. програма за дейността на сдружението през
2014 г.; 6. разни.
7709
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Флаинг Степс“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 17.12.2013 г. в 9,30 ч. в София, ж.к. Младост 2,
бл. 223, вх. 7, ап. 120, ет. 6, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на сдружението; 2.
други. Регистрацията на членовете ще започне
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7772
1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Венеца“, Ботевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.12.2013 г. в 17,30 ч. в зала „Орханиец“ на
Историческия музей – Ботевград, пл. Саранск 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „Туристическо дружество „Венеца“;
2. избор на управителен съвет и председател на
сдружение „Туристическо дружество „Венеца“.
7743
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Уч и л и щ но
настоят елство към Начално базово училище
„Михаил Лъкатник“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.01.2014 г. в
17,30 ч. в сградата на НБУ „Михаил Лъкатник“ в
Бургас, ж.к. Славейков, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за 2013 г.; 2. вземане на решение
за прекратяване на сдружението и откриване на
производство по ликвидацията му; 3. избиране
на ликвидатор на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
7742
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Българска федерация по панкратион“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.12.2013 г. в 16 ч. във
Варна, ул. Ген. Гурко 29, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове и освобождаване от членство; 2. приемане на нови членове
на управителния съвет, почетен председател и
освобождаване на стари членове; 3. промяна в
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устава и седалището и адрес на управление. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7727
8. – Управителният съвет на Българската
асоциация на корабните снабдители (БАКС),
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на годишно изборно-отчетно общо
събрание на 18.12.2013 г. в 15 ч. във Варна, ул.
Девня 12, х-л „Аква Варна“, зала „Перла“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БАКС за 2013 г.; 2. финансов отчет на БАКС за
2013 г.; 3. избиране на нов управителен съвет на
сдружението; 4. изготвяне на програма за работа
на БАКС за 2014 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе от 16 ч. на същото място, при същия
дневен ред.
7730
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Футболен клуб Пирин“, гр. Гоце
Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
27.11.2013 г. в 17,30 ч. в гр. Гоце Делчев в заседателната зала в сградата на Община Гоце Делчев
на ул. Царица Йоанна 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението през
изтеклия отчетен период; 2. доклад за финансовото състояние на сдружението; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за изтеклия отчетен
период; 4. определяне и приемане на бюджета
за новия отчетен период; 5. освобождаване и
избор на членове на управителния и контролния
съвет; 6. промени в устава; 7. разни. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Членовете на сдружението участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7767
1. – Управителният съвет на Сдружение на
ловц ите и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 6 от 1.10.2013 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на СЛР „ЛРД „Сокол“, гр. Ихтиман, на
1.12.2013 г. в 10 ч. в малкия салон на читалище
„Слънце“ – гр. Ихтиман, при следния дневен
ред: 1. доклад по изпълнението на бюджета за
2013 г.; 2. определяне на размера на членския
внос за 2014 г.; 3. приемане на бюджет за 2014 г.;
4. разни. При липса на кворум за провеждането
на ОС на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
7787
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство – Христо
Ботев“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 12.12.2013 г.
в 18,30 ч. в Кърджали, ул. Генерал Чернозубов 19, в
ГПЧЕ „Христо Ботев“, актова зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението;
2. приемане на нови членове; 3. освобождаване на
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членовете на УС, КС и председателя и избиране на
нови членове на УС, КС и председател; 4. разни и
текущи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на
същото място в 19,30 ч. при същия дневен ред.
7603
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по фехтовка Пазарджик“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 11.12.2013 г. в 10 ч. на адрес
Пазарджик, ул. Ангел Кънчев 9, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7649
1. – Управителният съвет на училищното
нас тояте лс тво п ри При родо-математи ческ а
гимназия „Христо Смирненски“, Перник, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 37
от устава на училищното настоятелство свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
училищното настоятелство на 10.12.2013 г. в 19 ч.
в учителската стая на ПМГ „Христо Смирненски“, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове от общото събрание на училищното
настоятелство; 2. приемане на нови членове; 3.
избор на нов управителен съвет и председател; 4.
избор на нов контролен съвет и председател. При
липса на кворум на основание чл. 35 от устава
на настоятелството и чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
ще се проведе същия ден един час по-късно, при
същия дневен ред, като повторното събрание се
счита за законно колкото и членове да се явят.
7785
1. – Съветът на настоятелите на училищно
настоятелство при СОУ „Св. Патриарх Евтимий“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на УН на 10.12.2013 г.
в 17,15 ч. в сградата на училището, ул. Иван Вазов
19, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за предходната година; 2. промени в списъчния
състав: избор на нови членове и освобождаване
на стари; 3. избор на нов съвет на настоятелите; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,15 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите.
7710
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ Асоциация на студентите
медици“, Пловдив (АСМ – гр. Пловдив), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.12.2013 г. в 9 ч. във 2-ра аудитория на Медицинския университет – Пловдив, бул. Васил
Априлов 15А, при следния дневен ред: 1. прием
на кворум; 2. избор на протоколчик на общото
събрание; 3. избор на председател на общото
събрание на АСМ – Пловдив; 4. отчет на УС и
КС за периода май 2013 г. – декември 2013 г.; 5.
промени в устава на сдружението; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7744

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство към
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Сливо поле,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 9.12.2013 г. в 17 ч. в гр. Сливо поле,
пл. Демокрация 1 – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на училищното
настоятелство; 2. приемане на план за работа; 3.
приемане проектобюджет на УН; 4. избор на съвет
на настоятелите и председател на училищното настоятелство към СОУ „Св. Паисий Хилендарски“,
гр. Сливо поле. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете на настоятелството
в гр. Сливо поле, бул. България 15. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. независимо
от броя на присъстващите членове.
7470
59. – Управителният съвет на СНЦ „Съюз на
учените – Стара Загора“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на пълномощниците на Съюза на учените – Стара Загора, на
11.12.2013 г. в 17 ч. в Учебен център на СУ – Стара
Загора (бул. Цар Симеон Велики 136, ет. 2, пленарна
зала), при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружението за периода 2009 – 2013 г.;
2. доклад на контролната комисия при Съюза на
учените – Стара Загора; 3. финансов отчет за периода
2009 – 2013 г.; 4. приемане на програма за научната
дейност на СУ – Стара Загора; 5. промени в устава
на сдружението; 6. избор на управителен съвет, контролна комисия и председател и зам.-председател на
СУ – Стара Загора; 7. избор на пълномощници за
събранието на пълномощниците на СУБ – София,
и на общосъюзните работни органи. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2
от устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден, 1 час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
7472
1. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство „Железник“ при СОУ „Железник“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 10 от устава свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.12.2013 г. в 17,30 ч.
в учителската стая на СОУ „Железник“, Стара
Загора, кв. Железник, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.;
2. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 3. решение за изменение и допълнение на устава на сдружението; 4. избор на нови
членове на съвета на настоятелите на Училищно
настоятелство „Железник“; 5. обсъждане и приемане на бюджета на училищното настоятелство
за 2013 г.; 6. организационни въпроси. Всички
документи във връзка с посочения дневен ред ще
бъдат на разположение на заинтересованите лица
в учителската стая на СОУ „Железник“ в Стара
Загора. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7728
1. – Управителният съвет на СК по хокей на
трева „Хеброс“, Харманли, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 17.12.2013 г. в 11 ч. в седалището
на клуба в Харманли, бул. България 9, при следния дневен ред: 1. промени в устава на клуба; 2.
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избор на нов управителен съвет; 3. обсъждане
дейността на сдружението за 2012 и 2013 г. и
приемане отчета за дейността на УС за 2012 и
2013 г.; 4. обсъждане и приемане на насоки за
развитието и програмите за дейността на сдружението за 2014 г.; 5. разни.
7725
6. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня (АРСИС), Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на АРСИС
на 21.12.2013 г. в 10 ч. в заседателната зала на
ЗИ – Шумен, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на АРСИС през 2013 г.; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. разглеждане на
молби за членство и освобождаване от АРСИС; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
7788
2. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково, област Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружение
„Училищно настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ свиква общо събрание на 2.12.2013 г.
в 17 ч. в с. Блъсково в сградата на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за 2012 г.; 2. приемане на нов устав
на сдружението; 3. избор на съвет на настоятелите; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7662
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1. – Валентина Великова Боева – ликвидатор
на сдружение „Българско училищно настоятелство
при основно училище „Филип Тотю“ – с. Върбовка, в ликвидация, свиква на 11.12.2013 г. в 10 ч.
в сградата на кметство Върбовка отчетно общо
събрание на членовете при следния дневен ред:
1. приемане доклада на ликвидатора на сдружение „Българско училищно настоятелство при ОУ
„Филип Тотю“ – в ликвидация, с. Върбовка, към
10.12.2013 г.; освобождаване на ликвидатора от
отговорност и длъжност; 2. вземане на решение
за правния статут на „Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю“ – в ликвидация,
с. Върбовка; 3. приемане и освобождаване на членове на „Българско училищно настоятелство при
ОУ „Филип Тотю“ – в ликвидация, с. Върбовка;
4. вземане на решение за избор на нови органи
на „Българско училищно настоятелство при ОУ
„Филип Тотю“ – в ликвидация, с. Върбовка (съвет
на настоятелите, председател, изпълнителен секретар и контролен съвет); 5. вземане на решение за
определяне на главен счетоводител на „Българско
училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю“ – в
ликвидация, с. Върбовка; определяне на мандата
и възнаграждението на главния счетоводител;
6. вземане на решение за определяне на юрист
на „Българско училищно настоятелство при ОУ
„Филип Тотю“ – в ликвидация, с. Върбовка; 7.
вземане на решение за изразходване средства
на „Българско училищно настоятелство при ОУ
„Филип Тотю“ – в ликвидация, с. Върбовка; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание на сдружението ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
7690
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