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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за налагане на мораториум
върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна
на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.

„Пътна инфраструктура“, приет с
Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 238 от 17 октомври 2013 г. за допълнение на списъка
на държавите с пазарен риск по чл. 5,
ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление
№ 124 на Министерския съвет от
2007 г.
 Постановление № 239 от 18 октомври 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и
детски градини
 Постановление № 240 от 18 октомври 2013 г. за допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет
от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на младежта и спорта
 Постановление № 241 от 21 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за структурата, дейността и
организацията на работа на Агенция

Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството,
функциите и дейността на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
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Министерство
на инвестиционното проектиране
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради
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Министерство
на правосъдието
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Министерство
на регионалното развитие
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и
начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни  „Население“
16
Върховен
административен съд
 Решение № 5079 от 10 април 2013 г. по
административно дело № 9787 от 2012 г. 17
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя
на територията на Република България от
страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Възлага на Министерския съвет да приеме
всички необходими действия и актове по обявяване на мораториум върху придобиването
на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на
чужденци и чуждестранни юридически лица
до 1 януари 2020 г.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 22 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7970

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за допълнение на списъка на държавите с
пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за
експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от
2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона
за експортното застраховане – приложение
към член единствен от Постановление № 124
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46
от 2007 г.), накрая се добавя „Хърватия“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7883

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г.
за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2013 г. по бюджетите
на първостепенни разпоредители с бюджетни
кредити, финансиращи училища и детски
градини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2013 г.
средства в размер до 9 400 хил. лв. по бюджетите на първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити, финансиращи училища и
детски градини, за допълнително финансиране
на училищата и детските градини, в които не
е достигнато увеличение на възнагражденията
на персонала от 8 на сто към 31 август 2013 г.
спрямо 31 декември 2012 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и
науката да извърши налагащите се промени
по бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на
земеделието и храните, Министерството на
културата и Министерството на младежта и
спорта и по бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет за 2013 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Чл. 3. (1) В срок до 14 дни от влизане
в сила на постановлението министърът на
образованието и науката да публикува на
интернет страницата на Министерството на
образованието и науката разпределението на
средствата между училища и детски градини
и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджетни кредити предоставят средствата
на училищата и детските градини съобразно
разпределението по ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на образованието и науката и на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити,
финансиращи училища и детски градини.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7915

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за допълнение на Постановление № 234 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на младежта и спорта (обн., ДВ, бр. 75 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се създава т. 8:
„8. Спортно училище „Васил Левски“ – Пловдив.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7916

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за структурата,
дейността и организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г. и бр. 14,
22, 60 и 81 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложението към
чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „1523“ се
заменя с „1511“.
2. На ред „Централна администрация в т.ч.:“
числото „340“ се заменя с „337“.
3. На ред „дирекция „Обществени поръчки
и правно обслужване“ числото „34“ се заменя
с „33“.
4. На ред „дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ числото
„27“ се заменя с „26“.
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5. На ред „дирекция „Управление на проекти,
финансирани с кредитни инвестиции“ числото
„16“ се заменя с „15“.
6. На ред „Специализирани звена в т.ч.:“
числото 1180 се заменя с „1171“.
7. На ред „Областни пътни управления“
числото „1115“ се заменя с „1106“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7943

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функциите и
дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 36
от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 10 т. 6 се изменя така:
„6. утвърждава седемгодишна програма за
изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;“.
§ 2. В чл. 11 се създава алинея 4:
„(4) Лице в трудовоправни отношения с
предприятието може да бъде член на управителния съвет.“
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. изготвя и предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията проекта на седемгодишна
програма за изграждането, реконструкцията,
рехабилитацията, поддържането, развитието и
управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. обсъжда и приема предложенията на
генералния директор за изменение на пристанищните такси и предлага на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията да предприеме необходимите
действия за тяхната промяна;“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „отговарящ за дейността
на клоновете – териториални поделения на
предприятието“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) За мес т н и к г енера л н и я т д и рек т ор
организира дейността на предприятието за
точното спазване на нормативните актове
и на разпореж данията на генералния директор, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
структурни звена в предприятието;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в предприятието;
3. осиг у рява организационната връзка
между структурните звена в предприятието;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените от генералния директор задачи;
5. осъществява вътрешната организация
на работа на предприятието, за което издава
заповеди и предлага за утвърждаване на генералния директор вътрешни правила, които
регулират взаимодействието на структурните
звена при осъществяване на функциите им и
последователността на извършваните от тях
и в тях действия;
6. контролира работата с документите и
съхраняването им;
7. осъществява координация и контрол
в процеса на подготовката и изпълнението
на бюджета, седемгодишните и годишните
програми на предприятието, като отговаря
за законосъобразното и целесъобразното
разходване на средствата по тях;
8. координира и контролира дейностите
в областта на внедряването и използването
на информационните и комуникационните
технологии и системи в предприятието;
9. изготвя ежегоден доклад за дейността
на предприятието, който се представя за утвърждаване от генералния директор;
10. организира обучения във връзка с повишаване на професионалната квалификация
на служителите;
11. осъществява изрично делегираните му
от генералния директор с писмена заповед
правомощия, както и други дейности, възложени му от генералния директор.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) При отсъствие на заместник генералния
директор от страната или когато той ползва
законоустановен отпуск, неговите функции
за всеки конкретен случай се изпълняват от
определен от генералния директор директор
на дирекция в предприятието.“
§ 5. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „и организация на работата“ се заличават.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. обезпечаване на достъп до пристанищата
по чл. 93, т. 1 – 4 ЗМПВВППРБ;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. под д ържа не на с ъщес т ву ва щ и т е и
изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за
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изхвърляне на драгажна маса, вълноломи,
защитни съоръжения и други, обслужващи
пристанищата за обществен т ранспорт с
национално значение, както и поддържане
на съществуващите и изграждане на нови
подходни канали, зони за подхождане и зони
за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално
значение и пристанищата по чл. 107 – 109;
тези дейности се съгласуват с министъра на
околната среда и водите;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. осъщест вяване на навигационното
осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води,
каналите и акваторията на пристанищата,
освен в случаите, в които това е възложено
на Министерството на отбраната;“.
5. Точка 7 се изменя така:
„7. изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на
движението на корабите и за информация и
българската речна информационна система;“.
6. Точка 8 се изменя така:
„8. изготвяне, поддържане и съхраняване на
регистър, съдържащ данни за пристанищната
инфраструктура на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;“.
7. Точка 10 се изменя така:
„10. организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на
специализирани данни за обектите по чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и създаването на специализирани
карти, регистри и информационни системи
за пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;“.
8. Точка 16 се изменя така:
„16. отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност
на пристанищните райони, които включват
пристанище за обществен транспорт с национално значение;“.
9. Създава се т. 17:
„17. извършване на съпътстващи дейности
по чл. 116а в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение.“
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. възнагражденията от договорите за
извършване на дейности по чл. 115м, ал. 1,
т. 8 ЗМПВВППРБ;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. държавния бюджет;“
в) създава се т. 7:
„7. безвъзмездно предоставени средства
(дарения);“
г) създава се т. 8:
„8. безвъзмездно предоставени средства по
програми на Европейския съюз.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
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§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) На основата на Стратегията
за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план
за транспорта на България предприятието
изготвя седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията,
поддържането, развитието и управлението
на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение.
Програмата се утвърждава от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(2) На основата на седемгодишната програма по ал. 1 ежегодно в законоустановения срок
предприятието представя за утвърждаване от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията годишна програма
за следващата календарна година. Годишната
програма съдържа подробна информация за
приходите, разходите, инвестициите и финансиранията.“
§ 8. Глава четвърта се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
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(3) Финансовият контрольор извършва проверки на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на предприятието, с
цел изразяване на мнение дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството. Финансовият контрольор извършва предварителен
контрол, както следва:
1. при процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. проверява законосъобразното събиране, съхраняване, разходване и отчитане на
средствата;
3. проверява изпълнението на задълженията
към републиканския бюджет;
4. подпомага изготвянето на годишен доклад
за състоянието и действието на Системата за
финансово управление и контрол;
5. води електронна картотека на договорите
от неговата компетентност;
6. осъществява предварителен контрол при
авансово финансиране от държавния бюджет
на дейностите по усвояване на средствата по
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз.

Раздел I
Общи положения

Раздел III
Отдел „Охрана и сигурност“

Чл. 23. (1) Структурата на предприятието
включва:
1. главно управление;
2. териториални поделения – клонове;
3. специализирано поделение „Управление
на корабния трафик – Черно море“;
4. специализирано поделение „Управление
на корабния трафик – река Дунав“.
(2) Структурата на главното управление на
предприятието включва финансов контрольор,
отдел „Охрана и сигурност“, отдел „Човешки
ресурси“, отдел „Връзки с обществеността и
протокол“, обща администрация, организирана
в две дирекции, и специализирана администрация, организирана в три дирекции.
(3) Главното управление на предприятието
има официален печат с кръгла форма, в средата на който е изобразен фирменият знак с
надпис в горната част „Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, а в долната – „Главно управление“.

Чл. 25. Отдел „Охрана и сигурност“ организира, осигурява и контролира физическата
сигурност в предприятието, управлението при
извънредни ситуации и кризи и осъществява
следните функции:
1. отговоря за наличието, изпълнението
и поддържането на плановете за сигурност
на пристанищните райони, които включват
пристанище за обществен транспорт с национално значение;
2. организира участието на предприятието
в осигуряване защитата на служителите и
работниците при бедствия;
3. разработва план за охрана на предприятието чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;
4. предлага конкретни мерки и организира
изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение
на физическата сигурност в предприятието,
управлението при извънредни ситуации и
кризи;
5. организира, осигурява и контролира
охранителния и пропускателния режим по
отношение на външните посетители и служителите;
6. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти и дейности,
анализира обстановката, изготвя прогнози и
прави предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи.

Раздел II
Финансов контрольор
Чл. 24. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на генералния директор на
предприятието.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)
и утвърдената от министъра на финансите
методология.
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Раздел IV
Отдел „Човешки ресурси“
Чл. 26. Отдел „Човешки ресурси“:
1. разработва и реализира подходящи политики за управление на човешките ресурси
в предприятието;
2. изготвя и актуализира длъжностно и
поименно разписание на предприятието;
3. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
за съответните длъжности в предприятието;
4. планира, организира и осъществява
подбора на служителите и работниците в
предприятието;
5. разработва и п ровеж да ста жан тск и
програми във връзка с потребностите на
предприятието;
6. изготвя и съхранява актове и документи,
свързани с възникването, изменението, прекратяването и регистрирането на трудовите
правоотношения със служителите и работниците в предприятието;
7. поддържа информационна система за
човешките ресурси в предприятието, съставя, води и съхранява трудовите досиета на
служителите и работниците в предприятието;
8. организира и администрира процеса
по разрешаване и ползване на отпуските на
служителите и работниците в предприятието,
приема, обработва и регистрира болничните
листове;
9. издава и заверява трудови книжки, изготвя документи за пенсиониране на служителите
и работниците, изготвя специфични справки
в областта на човешките ресурси;
10. организира обучението и развитието
на човешките ресурси, предлага и реализира
програми за обучение и професионална квалификация;
11. изготвя становища по направени предложени я за промени в организационната
структура на предприятието;
12. подготвя заповеди за награждаване и
участва в процедурите за налагане на дисциплинарни наказания;
13. въвежда и прилага системи за атестиране, стимулиране и развитие на служителите
и работниците в предприятието;
14. участва в разработването на правилник
за вътрешния трудов ред и на вътрешните
правила за работната заплата в предприятието;
15. дава мнение на ръководителите, служителите и работниците в предприятието по
въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
16. организира и координира дейностите
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд в предприятието;
17. провежда първоначален, периодичен
и извънреден инструктаж на служителите и
работниците в предприятието;
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18. организира извършването на оценка на
риска за здравето и безопасността, обхващаща
работни процеси, помещения и работни места;
19. подпомага генералния директор при
обсъждане с комитета по условия на труд
въпросите, свързани с риска на работното
място – предложения, предприети мерки и
постигнати резултати;
20. организира и участва в разработването
на инструкции за безопасна работа с машини,
съоръжения и оборудване в предприятието;
21. осъществява контрол за спазването на
нормите и изискванията за изпълнение на
задълженията на служителите и работниците
в предприятието относно спазването на правилата за безопасни и здравословни условия
на труд;
22. организира и контролира дейностите
на службата по трудова медицина;
23. организира поддръжката на общодостъпните пожарогасителни средства в изправност;
24. участва в комисия за определяне на
работни места за трудоустроени, разследва
причините за станали трудови злополуки,
води книга за регистрирането им и съхранява
ревизионна книга за вписване на констатации
и предписания на контролните органи;
25. информира генералния директор на
предприятието за констатирани нарушения
на правилата за здравословни и безопасни
условия на труд и предлага мерки за отстраняването им;
26. организира и внедрява система за оценка
на трудовото изпълнение на служителите в
предприятието.
Раздел V
Отдел „Връзки с обществеността и протокол“
Чл. 27. Отдел „Връзки с обществеността
и протокол“ изпълнява следните функции:
1. инициира, разработва, организира и
провеж да информационната политика на
предприятието, подготвя, координира и осъществява публичните изяви на генералния
директор, членовете на управителния съвет
и експертни служители на предприятието и
представители на административните структури към него;
2. систематизира и анализира публикациите
в средствата за масово осведомяване, като
информира генералния директор и управителния съвет за вътрешни и международни
индикации, свързани пряко с дейността на
предприятието или със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на предприятието;
3. поддържа и актуализира информация в
официалната интернет страница на предприятието и обезпечава непрекъсната връзка и
координация със звената за връзки с обществеността в министерствата;
4. координира и подпомага организирането,
провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
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дискусии и кръгли маси в предприятието,
както и организира, координира и подготвя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на генералния директор, включително подготвя необходимите
документи и създава организация за задгранично пътуване;
5. осигурява преводите при срещите с чужденци и осигурява преводи на материали и
документи от български на съответния чужд
език и обратно.
Раздел VI
Обща администрация
Дирекция „Правна“
Чл. 28. Дирекция „Правна“:
1. осигурява в правно отношение дейността
на генералния директор;
2. организира процесуалното представителство и правната защита на предприятието
пред всички съдебни инстанции, арбитражни и
административни органи, изразява становища;
3. осъщест вява методи ческа помощ и
координаци я по от ношение на п равното
обслужване на дейностите на дирекциите и
териториалните поделения;
4. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу предприятието дела;
анализира съдебната практика по прилагането на актовете на генералния директор
на предприятието и прави предложения за
усъвършенстването на дейността;
5. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на предприятието;
6. разработва вътрешни правила и други
актове, осигуряващи дейността на генералния
директор, главното управление и териториалните поделения на предприятието;
7. дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове
и участва със свои представители в работни
групи за изработване проекти на нормативни
актове, свързани с пристанищната дейност и
транспорта;
8. дава становища относно проектите на
актове, с които управителният съвет осъществява правата на орган, упражняващ правата
на предприятието в капитала на търговски
дружества;
9. участва в изготвянето на проектите на
седемгодишната и годишните програми за
изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
10. изготвя становища за съответствието
на проектите на нормативни актове с европейското законодателство в областта на
пристанищата и пристанищната дейност;
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11. осигурява в правно отношение дейността
по провеждане на обществените поръчки в
предприятието.
Дирекция „Административно-финансово и информационно обслужване“
Чл. 29. Дирекция „Административно-финансово и информационно обслужване“:
1. приема и регистрира входящата служебна
кореспонденция към адресатите, извежда и
изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна
куриерска дейност;
2. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп
до обществена информация при спазване
на Закона за защита на личните данни и на
Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано
становище от съответната дирекция, отдел
или териториално поделение за наличието на
информацията и нейния характер;
3. систематизира и съхранява документите
в съответствие с изискванията на Закона за
Националния архивен фонд;
4. обслужва финансово-счетоводно предприятието и изпълнява функции по организация, ръководство и контрол на финансово-счетоводната дейност на предприятието;
разработва методология и унифицира счетоводната отчетност в главното управление
и териториалните поделения по Закона за
счетоводството;
5. изготвя и предоставя на управителния
съвет периодични отчети и годишен финансов
отчет, баланс, отчети и приложения към тях в
съответствие с приложимото законодателство
и изискванията на МСС;
6. подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на предприятието, включително
за капиталови разходи;
7. организира материално-техническото
снабдяване;
8. осъществява ефективен предварителен,
текущ и последващ вътрешен финансов контрол чрез система от вътрешни правила за
управление и контрол на разходите и паричните средства на предприятието по спазването
на финансовата, бюджетната и платежната
дисциплина, правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи
и своевременното им отразяване по счетоводните регистри, редовното извършване на
планови и извънпланови инвентаризации и
по отношение на поемането на задължения
и извършването на разходи и прилагането на
системата на двойния подпис;
9. законосъобразно начислява и събира
пристанищните такси;
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10. анализира и контролира разходването
на паричните средства в съответствие с утвърдената годишна програма по чл. 115о, т. 8
ЗМПВВППРБ;
11. участва в изготвянето на проектите на
седемгодишната и годишните програми на
предприятието за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата
на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение по чл. 115у, ал. 1
ЗМПВВППРБ;
12. осъществява връзка и урежда взаимоотношенията на предприятието с Националната
агенция за приходите, Националния статистически институт и други държавни органи, като
осигурява разчитането с дължимите данъци,
социалноосигурителни вноски, такси и други
държавни вземания;
13. поддържа счетоводна отчетност на капиталовите трансфери от държавния бюджет
и осъществява финансов контрол върху разходването им в съответствие с чл. 115с, ал. 1,
т. 5 и чл. 115т ЗМПВВППРБ;
14. разработва икономически анализи и
справки за дейността на предприятието и
прави предложения за повишаване на неговата
ефективност;
15. участва при извършване на годишна
инвентаризация на активите на предприятието;
16. съставя годишния финансов отчет на
предприятието;
17. изработва разчети и отчети за себестойността на услугата „Осигуряване на достъп до
пристанище по чл. 93, ал. 1 – 4 ЗМПВВППРБ“;
18. осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
разходите за годишната инвестиционна програма на предприятието;
19. дава становища относно проектите на
актове, с които управителният съвет осъществява правата на орган, упражняващ правата
на предприятието в капитала на търговски
дружества;
20. отговаря за правилната техническа
експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на предприятието;
21. организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия
в административните сгради;
22. участва в планирането на обществените
поръчки и изготвянето на график за провеждането им през съответната година;
23. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието;
24. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
25. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система
за архивиране и съхраняване на кореспонден-
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цията и документацията на предприятието;
извършва справки и изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в деловодния
архив; следи за изпълнението на резолюциите и изготвя справки за неизпълнените в
срок задачи;
26. провежда и координира дейностите в
предприятието, произтичащи от прилагането
на Закона за електронното управление и актовете по прилагането му, като изучава информационните потребности и формира политики
за внедряване на информационни системи,
насочени към административните дейности;
проучва и внедрява водещи информационни
и комуникационни технологии с цел повишаване сигурността на информацията и защита
от непозволен достъп; организира и осигурява
техническото поддържане на информационната и комуникационната инфраструктура на
предприятието; осигурява поддържането и
функционирането на системата за електронен
документооборот и електронни сертификати;
съгласу ва и осъществява информационен
обмен с национални и ведомствени информационни системи; извършва консултации
и обучение на служителите по ползването
на информационните системи и приложния
софтуер;
27. внедрява високоефективни решения и
технологии за прилагането и поддържането
на единни стандарти и протоколи на информационните и телекомуникационните системи
и електронното управление в предприятието;
28. осъществява системната интеграция на
комплексните комуникационни и информационни системи със системите на администрацията на изпълнителната власт;
29. осъществява системен анализ, постоянен
мониторинг и защита на информационните
и телекомуникационните системи на предприятието;
30. осъществява админист ративното и
техническото поддържане и функциониране на компютърната и комуникационната
техника, както и на IT инфраструктурата на
предприятието.
Раздел VII
Специализирана администрация
Дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“
Чл. 30. (1) Дирекция „Инфраструктура,
акватория и собственост“ осигурява дейността
на предприятието по отношение на поддържането на пристанищната инфраструктура и
използването є от пристанищните оператори
при равнопоставени условия, като изпълнява
функции по:
1. изгра ж дане, реконст ру к ци я, рехабилитация и поддържане на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение,
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освен в случаите, когато това е възложено
на концесионер или на еднолично търговско
дружество с държавно участие в капитала;
2. обезпечаване на достъп до пристанищата
по чл. 93, т. 1 – 4 ЗМПВВППРБ;
3. поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за
изхвърляне на драгажна маса, вълноломи,
защитни съоръжения и други, обслужващи
пристанищата за обществен т ранспорт с
национално значение, както и поддържане
на съществуващите и изграждане на нови
подходни канали, зони за подхождане и зони
за маневриране, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с регионално значение и
пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ;
съгласуване на тези дейности с министъра на
околната среда и водите;
4. изготвяне, поддържане и съхраняване на
регистър, съдържащ данни за пристанищната
инфраструктура на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
5. изготвяне на мотивирани становища при
подпомагането на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в процеса на осъществяване на контрола по
изпълнението на концесионните договори и
договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и
на дейности по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
6. осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното
море, вътрешните морски води, каналите и
акваторията на пристанищата;
7. участие в изготвянето на проект на
седемгодишна програма за изграж дането,
реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение по чл. 115у,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
8. участие в изработването на годишна
програма за следващата календарна година
по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна
информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, в т. ч. и за
обосноваване на необходимите разходи за
осигуряването на достъп до пристанищата по
чл. 93, т. 1 – 4 ЗМПВВППРБ, постигане на
безопасност на корабоплаването в каналите
и акваторията на пристанищата, проектиране, изграждане, развитие, безопасност и
поддръжка на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, както и на
вълноломите и укрепителните съоръжения в
прилежащата им акватория;
9. участие в изработването на генерални планове за пристанищата за обществен
транспорт с национално значение по чл. 112а
ЗМПВВППРБ и актуализацията им;
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10. осъществяване на дейности за контрол,
анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и
извършване на мониторинг на съоръженията
в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
11. изготвяне на анализи на необходимите инвестиции за поддръжка и развитие
на пристанищната инфраструктура с оглед
обосноваване на предложения за промяна в
размера на пристанищните такси;
12. планиране на дейности и подготвяне
на мотивирани доклади с предложения за основните насоки за техническо и технологично
развитие на поддържането, рехабилитацията
и ремонта на пристанищната инфраструктура, като подготвя технико-икономически
обосновки с оглед осигуряване на финансови източници за изпълнение на годишните
програми за развитие на пристанищната
инфраструктура на база на оценка на техническото є състояние;
13. изготвяне заедно с териториалните
поделения на техническите задания и останалите необходими документи по подготовката,
проектирането и финансирането на инвестиционните обекти;
14. организиране на специализирани технически съвети в областта на проектирането,
поддържането и ремонта на пристанищната
инфраструктура;
15. участие в научни и експертни съвети в
предприятието и във външни организации по
въпроси относно развитието на пристанищната
инфраструктура;
16. участие в процеса на контрол по изпълнение на задълженията на изпълнителите
по сключени договори;
17. участие в подготовката на технически
и технологични параметри за изпълнение на
инвестиционните проекти и свързаните с това
изисквания към участниците (кандидатите),
контролиране на подготвянето на технически
задания на процедури по Закона за обществените поръчки и участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите
по конкретни обществени поръчки;
18. осъществяване на изпълнението на
инвестиционната програма;
19. контролиране на изпълнението на обектите, заложени в инвестиционната програма,
изпълнението на договорите, работата по
изпълнението на строителството на обекти
и подобекти, включително до изтичане на
гаранционните срокове;
20. участие в комисии за приемане на
обектите и въвеждането им в експлоатация;
21. извършване на анализи, контролиране
и координиране работата по изпълнение
на строителството на обекти и подобекти,
изготвяне на междинни, годишни и заключителни доклади за изпълнение, оперативен
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мониторинг и координация на дейностите
по изпълнение на договорите, докладване
за проблемите в инвестиционния процес и
правене на предложения за решаването им.
(2) Дирекция „Инфраструктура, акватория
и собственост“ осъществява дейностите по
управлението на собствеността на предприятието, като изпълнява следните функции:
1. подготвя документите, необходими за
издаване на актове за държавна собственост,
осигурява поддържането им в актуално състояние и води актова книга на недвижимите
имоти, собственост на предприятието;
2. организира набирането, поддържането
в актуално състояние и предоставянето на
специализирани данни за обектите по чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и създаването на специализирани
карти, регистри и информационни системи
за пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
3. създава устройствени планове в съответствие със Закона за устройство на територията
за недвижимите имоти, които са предоставени за управление на предприятието или са
негова собственост, и поддържа база данни
за съществуващите такива;
4. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
5. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за недвижимите имоти, собственост на предприятието, с изключение на
тези в пристанищата за обществен транспорт
с национално значение;
6. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието
при изпълнение на инвестиционната програма
на предприятието;
7. осигурява техническо и документално
съдействие при отчуждаване на недвижими
имоти на трети лица за изгра ж дане или
разширение на пристанища за обществен
транспорт с национално значение;
8. подготвя и организира процедури за
разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието, както и контрола по
изпълнението на сключените договори за наем
в съответствие с действащото законодателство;
9. участва в процедурите при фактическото
приемане и предаване на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост;
10. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието;
11. участва в изработването на разчети
и о т че т и за себес т ой нос т та на усл у гата
„Достъп до пристанище по чл. 93, ал. 1 – 4
ЗМПВВППРБ“.
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Дирекция „Управление на проекти“
Чл. 31. (1) Дирекция „Управление на проекти“ осъществява дейностите по подготовка,
управление, изпълнение и контрол на проекти, в т. ч. и финансираните и планирани за
финансиране от Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС, в съответствие с транспортната
политика на Европейския съюз, националната транспортна политика и политиката на
предприятието.
(2) Дирекцията изпълнява следните функции:
1. програмиране:
a) извършване на анализ на нуждите на
предприятието като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ (ОПТ) за иницииране на нови проекти;
б) изготвяне на доклади до ръководството
с предложения за стартиране подготовката на
проекти по ОПТ;
в) подготовка на формуляри за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ;
г) проверка за допустимост на планираните
дейности и разходи съобразно правилата на
ОПТ;
д) подготовка на технически спецификации/
задания за техническа помощ;
е) комуникация с външни експерти при
необходимост от ползване на специфична експертиза за изготвяне на технически спецификации/задания за инфраструктурни проекти;
ж) проверка за съответствие на получените технически спецификации/задания за
инфраструктурни проекти с формуляра за
кандидатстване;
з) комуникация с управляващия орган по съгласуване на формулярите за кандидатстване;
2. участие в процедури по обществени
поръчки:
а) проверка и съгласуване на технически
спецификации, задания за обществени поръчки
съобразно възложените проекти и установените срокове;
б) изготвяне на тръжните документации
(в т.ч. указания към участниците, методика
за оценка, проект на решение за обявяване
на процедурата, публикуване на обявление
за провеждане на процедурата, проект на
договор);
в) изготвяне на проек т на заповед за
назначаване на комисия за провеждане на
процедура;
г) участие в комисии;
д) изготвяне на протоколи от работата
на комисии за провеждане на процедура,
решения за класиране или прекратяване на
процедурата;
е) участие в изготвянето на становища по
постъпили жалби;
3. предварителен контрол:

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

а) осъществяване на контрол преди поемане на задължение от страна на възложителя:
проверка на формуляри за кандидатстване
за съответствие с правилата на оперативната програма; на технически спецификации/
задания; на тръжни документации, решения
и обявления за откриване на процедури за
възлагане на обществени поръчки; на протоколи от работата на оценителни комисии;
на решение за избор на изпълнител или
прекратяване на процедура; на договори; на
анекси към договори;
б) анализиране на извършените проверки
в резултат на предварителния контрол;
в) дейности по управление на риска;
г) администриране на нередности и жалби;
д) отговаря за предотвратяване, регистриране, докладване и последващо проследяване
на случаи на нередности и измами;
4. управление на проекти, мониторинг и
верификация на разходи:
а) верификация на разходите – документална и чрез проверки на място – мониторинг;
б) изготвяне на доклади от посещенията,
доклади за напредъка, проследяване на съответствието на изпълнението с предвиденото
по договор;
в) комуникация с изпълнителите;
г) управлението на проекти;
д) следенето на залегналите в договорите
с изпълнителите клаузи относно плащанията;
е) удостоверяване допустимостта на разходите и координиране на дейностите по
извършвания на плащанията, счетоводните
записи и отчетността съвместно с дирекция
„Административно-финансово и информационно обслужване“.
Дирекция „Пристанищни услуги, статистика
и екология“
Чл. 32. (1) Дирекция „Пристанищни услуги,
статистика и екология“:
1. събира, координира и анализира статистическата информация;
2. осъществява маркетингови проучвания за
структуроопределящите национални стокови
потоци и анализира условията за привличане
на транзитни товари;
3. осъществява маркетингови проучвания
за логистични връзки и възможности за използване на съществуващи и новосъздаващи
се транснационални транспортни коридори;
4. събира и анализира материали за чужди
пристанища, транспортни коридори, тарифна
политика и маркетинг, научно-техническа
литература, свързана с дейностите и технологиите в пристанищата, и изготвя SWOT
анализи;
5. анализира тенденциите в развитието
на отделните видове транспорт, имащи отношение към дейността на предприятието, с
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цел формулиране на конкретни управленски
решения в дългосрочен и краткосрочен аспект,
както и по конкретни проблеми.
(2) Във връзка с развитието на пристанищната инфраструктура дирекцията:
1. участва в изготвянето на проекта на
седемгодишна програма за изграж дането,
реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение по чл. 115у,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
2. участва в изработването на годишната
програма за следващата календарна година
по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна
информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, в т. ч. и за
обосноваване на необходимите разходи за
осигуряването на достъп до пристанищата по
чл. 93, т. 1 – 4 ЗМПВВППРБ, постигане на
безопасност на корабоплаването в каналите
и акваторията на пристанищата, проектиране, изграждане, развитие, безопасност и
поддръжка на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, както и на
вълноломите и укрепителните съоръжения в
прилежащата им акватория.
(3) Дирек ци ята подготвя ск лючването
на договори с пристанищни оператори по
чл. 115м, ал. 1, т. 11 ЗМПВВППРБ за извършване на пристанищни услуги по приемане и
обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и осъществява контрола
по изпълнението на сключените договори с
пристанищните оператори, като организира
и осигурява:
1. координация между отделните структури
на предприятието;
2. изготвянето на документацията и провеждането на процедурите за определяне на
съответните оператори в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
3. предлага на дирекциите „Правна“ и
„Административно-финансово и информационно обслужване“ проектите на договори с
пристанищните оператори;
4. осъществява контрол върху изпълнението на сключените договори с пристанищните
оператори;
5. следи за наличието на необходимите
технически средства за извършване на съответната пристанищна услуга от специализираните
пристанищни оператори в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
6. прави обосновани предложения за предсрочно прекратяване на сключените договори
с пристанищните оператори.
(4) Във връзка с подготовката на провеждането на процедурите за извършване на
съпътстващи дейности в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
дирекцията:
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1. осъществява координация между отделните структури на предприятието;
2. изготвя документацията и организира
процедурата по сключване на съответните
договори.
(5) Във връзка с извършването на проучвания, изготвяне на отчети, консултиране,
подготвяне на програми, свързани с опазването
на околната среда, дирекцията осъществява
функции по:
1. осигуряване получаването на екологични
разрешителни;
2. подготовка на планове и системи за
управление на околната среда;
3. оценяване на предложения относно безопасността на пристанищата и влиянието им
върху околната среда;
4. провеждане на проучвания във връзка
с екологичния ефект на решенията на генералния директор;
5. оценяване, преглеждане и наблюдаване
на политиката за безопасността, стандартите
и нормите в областта на околната среда.
Раздел VIII
Специализирани поделения
Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“
Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“
Чл. 33. (1) В предприятието са обособени
като специализирани поделения две дирекции:
„Ръководство на корабния трафик – Черно
море“ и „Р ъководс т во на корабн и я т рафик – река Дунав“.
(2) Дирекция „Ръководство на корабния
трафик – Черно море“ изпълнява функции
по повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването
на човешкия живот на море и защитата на
околната среда и прилежащата брегова ивица
от възможните вредни въздействия от корабоплаването и информационно обслужване
на морския транспорт, като:
1. обменя информация с други системи,
предвидени в националното законодателство
или в международен договор, по който Репуб
лика България е страна;
2. под държа необходими те ресу рси за
осигуряване на денонощна експлоатация и
предоставените є системи за обслужване
съгласно националното законодателство и
пълномощията от Министерския съвет;
3. поддържа системата и базата данни за
информационното обслужване на морските
пристанища;
4. предоставя услуги по информационното
обслужване на морските пристанища, събира,
разпределя и архивира информацията за издаване на разрешения за свободна практика
и за отплаване на корабите;
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5. издава разрешения за отплаване на
корабите;
6. събира приходи от предоставени услуги за
достъп до обществена информация, отнасяща
се до дейността на дирекцията;
7. поддържа брегова система за морски
радиокомуникации от Морската подвижна
служба;
8. изпълнява международните ангажименти
на Република България от Световната морска
система за бедствие и безопасност за зона А1,
зона А2 и НАВТЕКС;
9. предоставя далекосъобщителни услуги
кораб-бряг и бряг-кораб;
10. събира, съхранява и предоставя хидрометеорологична информация;
11. инициира действия за получаване на
разрешения, сертификати, лицензии и други
документи, необходими за извършване на
дейностите;
12. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълнява отбранителномобилизационни мероприятия на територията,
на която се разпростират правомощията му.
(3) Дирекцията има печат – същия като на
предприятието, като в долната му част вместо
„Главно управление“ се изписва текстът „Ръководство на корабния трафик – Черно море“.
(4) Дирекция „Управления на корабния
трафик – Черно море“ изпълнява функции по:
1. осъществяване на техническо и визуално наблюдение на плавателни средства във
вътрешните морски води и териториалното
море на Република България, събиране, обработване и предоставяне на информация,
получена чрез системата за докладване и от
системите за автоматично опознаване на корабите чрез звената за управление на трафика
във Варна и Бургас;
2. предоставяне на:
а) информация за навигационната и метеорологичната обстановка в съответните райони,
както и за състоянието на бреговите служби
и съоръжения, свързани с безопасността на
корабоплаването;
б) информация, препоръки и указания при
възникване на аварийни ситуации с кораби,
представляващи заплаха за морската безопасност и за безопасността на човешкия живот
или околната среда;
3. организиране на корабния трафик в
отговорните райони с цел предотвратяване
появата и развитието на опасност от авария,
сблъскване, осигуряване заставането, снемането и стоенето на котвените места и кейовете
в пристанищата;
4. осъществяване на предаването и приемането на данни, обменящи се посредством
електронна система, която е взаимносвързана
с българската част на европейската система
SafeSeaNet;
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5. спазване на процедури, инструкции и
правила, одобрени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, и споразумения за
взаимодействие с други компетентни органи;
6. осъществяване информационното обслужване на морските пристанища, събиране,
разпределяне и архивиране на информацията
за издаване на разрешения за свободна практика и за отплаване на корабите;
7. организиране денонощна операторска
служба за информационно обслужване на
морските пристанища;
8. предоставяне на следните услуги:
а) издаване на разрешения за отплаване
на корабите;
б) предоставяне на информация, свързана
с пристигането, престоя и отплаването на
корабите от морските пристанища;
9. спазване на процедури, инструкции и
правила, одобрени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, и споразумения за
взаимодействие с други компетентни органи;
10. осигуряване на функционалните изисквания на СМСББ при осъществяване на:
а) непрекъснато вахтено обслужване на
международните радиоканали за бедствие
и на асоциираните към тях радиоканали за
зона А1 и зона А2;
б) радиокомуникации за бедствие, търсене
и спасяване в отговорния район за търсене
и спасяване на Република България като
асоциирана станция на Морския спасителнокоординационен център (МСКЦ);
в) радиокомуникации за спешност в случаи
на морски инциденти, представляващи опасност за екологията на Черно море и здравето
на корабните екипажи;
г) разпространение на морска информация
за безопасност на радиотелефонни канали и
системата НАВТЕКС като брегова радиостанция и национален координатор на системата;
д) други общи радиокомуникации между
кораби и брегови наземни телефонни абонати;
11. осиг у ряване на радиоком у никации
извън изискванията на СМСББ при осъществяване на:
а) връзки с кораби при поискване от звено
„Управление на корабния трафик“;
б) непрекъснато вахтено обслужване и далекосъобщителни услуги в посока кораб-бряг
и бряг-кораб на международно съгласувани
работни радиоканали;
в) прослушване на радиоканали за връзка
с малки плаващи съдове, оборудвани извън
изискванията на международната конвенция
SOLAS;
12. събиране, съхраняване, обработване и
предоставяне на информация;
13. участие в тестове, поискани от кораби, от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или от класификационни организации;
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14. инженерно поддържане и техническа
експлоатация на предоставените на предприятието системи за управление на трафика и
информационното обслужване на корабоплаването, включително системите за обмен
с другите европейски системи, СМСББ и
системите за информация за морската среда
и други;
15. изготвяне на предложения за разработване на мерки за развитие, обновяване
и поддържане на системите в актуален вид
съгласно нормативните български и европейски документи;
16. участие в разработването и изпълнението на проектите за развитие на системите;
17. създаване на планове и документи,
отнасящи се до техническата експлоатация
и развитието на системите;
18. извършване на ремонти, профилактика
и смяна на консумативи по план и действия
по метрологичен контрол;
19. организиране на аварийни ремонти;
20. създаване, съхраняване и поддържане на складов запас за аварийни и планови
ремонти.
(5) Дирекция „Обслужване на корабния
трафик – река Дунав“ осигурява предоставянето на речните информационни услуги в
българската част на река Дунав и изпълнява
функции по:
1. събиране, обработване, съхраняване и
предоставяне на информация, придобита чрез
системата за докладване във вътрешните вод
ни пътища на Република България, на други
български и чужди компетентни органи и
заинтересувани лица;
2. събиране, обработване, съхраняване и
предоставяне на информация за транспортната логистика;
3. събиране и съхраняване на електронна
информация за хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав;
4. събиране, обработване и съхраняване на
информация за състоянието и дълбочината на
подходните канали и корабните места;
5. предоставяне на информация, свързана
с безопасността на корабоплаването и организирането на трафика чрез използване на
системата за визуализация на трафика;
6. взаимодействие с външни за системата
организации, свързани с корабоплаването по
река Дунав;
7. предоставяне на информация на заинтересованите държавни органи, организации
и лица в рамките на утвърдените правила;
8. събиране, съхраняване, обработване и
предоставяне на информация, получена чрез
системата за речния трафик в интерес на
безопасността на човешкия живот, на корабоплаването по река Дунав и за опазване на
околната среда.
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Раздел IХ
Клонове – териториални поделения
Чл. 34. (1) Клоновете – териториални поделения на предприятието, са, както следва:
1. пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на нос Емине
до географския паралел на българо-турската
граница със седалище гр. Бургас;
2. пристанище Варна с район на действие
от географския паралел на българо-румънската
граница до географския паралел на нос Емине
със седалище гр. Варна;
3. пристанище Лом с район на действие
от километър 645 до километър 845,650 от
българския участък на река Дунав със седалище гр. Лом;
4. пристанище Русе с район на действие
от километър 374,100 до километър 645 от
българския участък на река Дунав със седалище гр. Русе.
(2) Клоновете – териториални поделения:
1. провеждат политиката на предприятието
в своя район на действие;
2. съблюдават обезпечаването на навигационното осигуряване на корабоплаването в
района им на действие;
3. поддържат инфраструктурата и създават условия за техническа, технологична и
екологична безопасност на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
на съответната територия;
4. предлагат ежегодно титулни списъци за
извършване на планови ремонти на обекти от
пристанищната инфраструктура, разположени
на тяхна територия; след утвърждаване на
списъците от главното управление на предприятието клоновете – териториални поделения, създават организация за изпълнение на
сключените договори и извършват контрола
при изпълнението им;
5. следят за изпълнението на договорите,
сключени за техния район на действие, и оказват съдействие на служителите и работниците
на предприятието при осъществяването на
контрола по изпълнението им;
6. организират събирането, обработката,
обобщаването, съхраняването и предаването
на главното управление на предприятието на
необходимите статистически данни съгласно
изискванията на ЗМПВВППРБ;
7. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранителномобилизационни мероприятия на територията,
на която се разпростират правомощията им;
8. събират приходите от пристанищните
такси по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифата за
пристанищните такси, събирани от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
в района им на действие;
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9. предприемат необходимите действия по
получаване на виза за проектиране на пристанище за обществен транспорт с национално
значение или на отделни обекти в него в
съответствие с района им на действие, както
и за разрешение за строеж и разрешение за
ползване на обектите, в случай че същите не
се издават на концесионера, в съответствие
със сключен концесионен договор, съгласувано
с управителния съвет и генералния директор
на предприятието;
10. осъществяват контакти с държавните
органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното
развитие на региона и преодоляването на
последствията от стихийни бедствия и аварии;
11. подготвят документацията при възлагане на обществени поръчки по Закона за
обществените поръчки или за отдаване под
наем на обекти в района им на действие по
реда и при условията на Закона за държавната
собственост и правилника за неговото прилагане в съответствие на обема на представителна
власт и ги представят на управителния съвет
и генералния директор на предприятието за
утвърждаване;
12. участват в съставянето или изискват
съставянето на констативни протоколи за възникнали застрахователни събития;
13. организират диспечерска служба за събиране на таксите по т. 8; работното време и
смените на работа в клоновете – териториални поделения, се утвърждават от генералния
директор по предложение на директорите на
клоновете – териториални поделения.
(3) Печатът на клоновете – териториални
поделения, е същият като на предприятието, като
в долната му част вместо „Главно управление“
се изписва текстът „Териториално поделение
(клон)“, съответно Варна, Бургас, Русе и Лом.
Чл. 35. (1) Клоновете – териториални поделения, се ръководят и представляват от директор,
който е на пряко подчинение на генералния
директор на предприятието.
(2) Директорът на клона – териториално
поделение:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на териториалното поделение;
2. представлява териториалното поделение;
3. предлага за назначаване и освобождаване от длъжност служителите и работниците в
териториалното поделение;
4. командирова със заповед служителите и
работниците от териториалното поделение в
страната;
5. организира квалификацията и преквалификацията на служителите и работниците в
териториалното поделение;
6. предлага налагането на дисциплинарни
наказания при нарушения на трудовата дисциплина;
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7. осъществява и обезпечава функционалната
взаимовръзка между отделните административни единици, главното управление на предприятието и клона – териториално поделение.
(3) При отсъствие на директора той се замества от служител на териториалното поделение, за който с писмена заповед е определен
обемът на правомощията.
Раздел Х
Организация на работа
Чл. 36. (1) Продължителността на работното
време на служителите е 8 часа дневно и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Дирекциите „Ръководство на корабния
трафик – Черно море“ и „Обслужване на корабния трафик – река Дунав“ осигуряват денонощно предоставяне на услуги за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването и бреговата станция. Работното време и смените на работа в дирекциите
се утвърждават от генералния директор по
предложение на директорите на дирекциите.
(3) Териториалните поделения организират
събиране на пристанищните такси по чл. 103в
ЗМПВВППРБ и Тарифата за пристанищните
такси, събирани от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“.
Чл. 37. (1) Документите, изпратени до предприятието от държавни органи, от юридически
или физически лица, се завеждат в деловодството на главното управление, съответно в
териториалните и самостоятелните поделения.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
Чл. 38. (1) Служебните преписки подлежат
на насочване според адресата или съдържанието им.
(2) Насочването на служебните преписки
се извършва от генералния директор и/или от
заместник генералния директор и от директора на териториалното или самостоятелното
поделение.
Чл. 39. (1) Генералният директор разпределя
служебните преписки с резолюция до заместник
генералния директор, както и до съответните
административни единици и ръководители на
звена, които са на негово пряко подчинение.
Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) При възлагане на служебна преписка
на повече от един служител на първо място в
резолюцията се изписва отговорният служител
за нейното изпълнение.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
предприятието.
(4) С цел да се осигури съгласуваност и
оперативност по дейности, отнасящи се до две
или повече структурни звена, ръководителите
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им осигуряват обща координация, субординация
и взаимни инструкции за пряко взаимодействие по въпроси от смесена компетентност,
като водещото звено обобщава окончателното
становище.
Чл. 40. Изходящите от предприятието документи се съставят в не по-малко от 2 екземпляра. Единият екземпляр съдържа инициалите
и подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя/ите на съответното звено,
като се посочва и датата.
Чл. 41. Служителите в предприятието изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие с българското законодателство и носят отговорност
пред прекия си ръководител за изпълнението
на работата в съответствие с длъжностната им
характеристика.
Чл. 42. (1) В изпълнение на функциите и
поставените задачи административните единици
и звената в главното управление и в териториалните и самостоятелните поделения изготвят
планове, програми, становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, прогнози, оферти,
инструкции, проекти на решения, отговори и
други по конкретни въпроси и вътрешни актове.
(2) Генералният директор на предприятието
в кръга на своите правомощия издава правилници, инструкции и заповеди, а директорите
на териториалните и самостоятелните поделения – инструкции и заповеди.
Чл. 43. Ръководителите на структурните
звена в предприятието осъществяват цялостен
контрол върху дейността на звеното, както и
по изпълнението на задачите, произтичащи от
функционалната им компетентност.
Чл. 44. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други
специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в предприятието, се уреждат
с вътрешни правила, инструкции и заповеди.
Чл. 45. (1) За изпълнение на задачи, свързани
с основните дейности на предприятието, могат
да бъдат привличани външни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в сключения с тях договор
от генералния директор след решение на управителния съвет.
Чл. 46. (1) За образцово изпълнение на
трудовите си задължения служителите и работниците на предприятието могат да бъдат
награждавани от генералния директор с отличия
и с парични или предметни награди.
(2) Награждаването на служителите и
работниците се извършва със заповед на
генералния директор на предприятието въз
основа на мотивиран доклад от ръководител
в главно управление или от директор на териториално или самостоятелно поделение.“
Министър:
Данаил Папазов
7781
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
(обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85
от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 2 от 2010 г. и бр. 80 от 2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Националните минимални изисквания към енергийните характеристики на
сградите и сградните компоненти се определят и сравняват по отношение на равнищата
на оптималните разходи в съответствие с
изискванията на Делегиран регламент (ЕС)
№ 244/2012 на Комисията от 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС относно
енергийните характеристики на сградите чрез
създаване на сравнителна методологична
рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните
изисквания за енергийните характеристики
на сградите и сградните компоненти (ОВ, L
81/18 от 21 март 2012 г.).
(2) Резултатите и входящите данни и допускания, използвани за изчисленията по ал. 1,
се предоставят с доклад до Европейската
комисия на редовни интервали, които са не
по-дълги от пет години.
(3) Когато резултатите по ал. 1 показват,
че действащите минимални изисквания за
енергийните характеристики съответстват на
значително по-ниска енергийна ефективност в
сравнение с равнищата на оптималните разходи във връзка с минималните изисквания
за енергийните характеристики, разликите
се обосновават писмено в доклада по ал. 2.
В случаите, когато тази разлика не може да
бъде обоснована, докладът се придружава от
план, в който се описват подходящите мерки
за значителното є намаляване до следващото
преразглеждане на минималните изисквания
за енергийните характеристики.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Данов
7944
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт
до Национална база данни „Население“ (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 след думата „предоставя“ се
добавя „безвъзмездно“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Обемът на предоставената информация е
следният: ЕГН, име (собствено, бащино и
фамилно), месторождение, гражданство, постоянен адрес, настоящ адрес, ЕГН и имена
на родителите.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 1 за нуждите
на Прокуратурата на Република България се
предоставя чрез отделен достъп с програмен
интерфейс. Обемът на предоставените данни
е следният: ЕГН, име (собствено, бащино
и фамилно), месторождение, гражданство,
постоянен адрес и настоящ адрес. Прокуратурата на Република България предоставя на
Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ списък с IP
адреси, от които програмният интерфейс ще
бъде използван, като попълва заявление по
образец съгласно приложение № 1.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „универсални“ се заменя
с „квалифицирани“.
2. В ал. 2 думите „автоматизирани информационни фондове на“ и „в диалогов режим
на работа“ се заличават.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 думата „универсален“ се
заменя с „квалифициран“.
§ 5. В чл. 7 думата „приложението“ се
заменя с „приложение № 2“.
§ 6. В чл. 8 след думите „по чл. 3“ се добавя
„и чл. 4, ал. 3“, а след думите „и благоустройството“ се добавя „,чрез Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“.
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§ 7. В чл. 9 думите „на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заличават.
§ 8. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството
на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“.
§ 9. В наименованието и навсякъде в тек
ста на наредбата, както и в приложението
към чл. 7 думите „Национална база данни
„Население“ се замен ят с „Регист ъра на
населението – Национална база данни „Население“. Навсякъде в текста на наредбата
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 10. Създава се приложение № 1:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп (чрез програмен
интерфейс) до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“
Във връзка с изпълнение на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда и начина за предоставяне достъп
на органите на съдебната власт до Регистъра на
населението – Национална база данни „Население“, предоставяме следните IP адреси, от които
програмният интерфейс ще бъде използван.
№

IP адрес

Дата:
......................

Местонахождение
(наименование на прокуратурата)
.......................................
(ПОДПИС/ПЕЧАТ)
………………………….............
ИМЕ (собствено и фамилно)
.....................................
(ДЛЪЖНОСТ)“

§ 11. Досегашното приложение към чл. 7
„Заявление за предоставяне на достъп до
Национална база данни „Население“ става
приложение № 2 „Заявление за предоставяне на
достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ и в него думата
„универсален“ се заменя с „квалифициран“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Тази наредба влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър на правосъдието:
Илия Ангелов
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
7917
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5079
от 10 април 2013 г.

по административно дело № 9787 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Йордан Константинов, и членове: Милена Златкова, Благовеста Липчева, с
участието на секретар-протоколиста Благовеста Първанова разгледа административно
дело № 9787 по описа за 2012 г. на Върховния
административен съд – тричленен състав,
докладвано от Милена Златкова.
Производството е по реда на чл. 185 – 196 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Обра зу ва но е по т ри ж а лби: п ървата
на „Зфон Им пекс“ – ЕООД, Варна, „Барон“ – ООД, Хасково, „Белин“ – ЕООД, София, „Браян Комерс“ – ООД, Бургас, „В.М.В.
Деневи “ – ЕООД , С о фи я , „В ен д и н г Уизардс“ – ЕООД, София, ЕТ „Картен – Огнян
Аврамов“ – София, ЕТ „Петков – ГВ – Генчо
Василев“ – София, „ИГА Груп“ – ООД, Пловдив, „Империум 2000“ – ЕООД, Пловдив, „Ифо
Геймс“ – ООД, Бургас, „М.К. – КО“ – ООД,
С о ф и я , „ М е г а Ф ъ н “ – О ОД , С о ф и я ,
„М и к р ои н т е лек т “ – ООД , С о фи я, „Нова
Вен д“ – ООД, Р усе, „Прекс“ – ООД, София, „Реал Билярд“ – ЕООД, София, „Такт
Зона“ – ЕООД, София, „Фреспо“ – ЕООД,
С офи я, „Х и мера“ – ЕООД, Х арма н л и, и
„Хрисим и р Попов Ко“ – ЕООД, П левен,
подадена чрез процесуалния им представител адв. Валя Георгиева Крумова-Кючукова,
съдебен адрес: София, ул. Казбек 51; втората
на „ММ Кафее Клуб“ – ЕООД, Добрич, ЕТ
„Гиби – Станислав Станков“ – Варна, „Централ МГ“ – ООД, гр. Генерал Тошево, „Вендинг
Сървис“ – ЕООД, Варна, „Рейн 2006“ – ООД,
Варна, „Йо-Ко Вендинг“ – ЕООД, Варна,
„Вили Вендинг Експрес“ – ЕООД, Варна, ЕТ
„Рони – 97 – Божидар Божилов“, гр. Долни
чифлик, „Георгиев Груп“ – ЕООД, Варна,
подадена чрез процесуалния им представител
адв. Донка Иванова Асенова с адрес: Варна,
ул. Ангел Кънчев 13, и третата на Българска
Вендинг Асоциация – сдружение с нестопанска цел със седалище и адрес на управление:
Пловдив, бул. Марица 52, подадена чрез
представляващия го Тодор Крумов Каназирев,
срещу всички текстове от § 1 до § 18 (вкл.)
от Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства, обн., ДВ, бр. 54
от 17 юли 2012 г., и съответно изменените
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и допълнени с нея текстове на чл. 2, ал. 2,
т. 4, чл. 3, ал. 5 и 6, чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8,
т. 2а, чл. 18, ал. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 25, ал. 3,
чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36, ал. 1, чл. 38,
ал. 3, чл. 39, ал. 1 и 5, чл. 41, ал. 3, чл. 42,
ал. 4, т. 10 и 11 от § 1 от допълнителните
разпоредби (ДР), приложения № 1, 2, 17, 20 и
21 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
В жалбите се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорените текстове, съставляващи основания за оспорване по чл. 146,
т. 1, 3, 4 и 5 във връзка чл. 196 АПК поради: 1.
съществени нарушения на съдопроизводствените правила и по-конкретно – несъответствие
на мотивите към проекта с изискването на
чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА); 2. нищожност поради липса на
материална компетентност на органа, който
е издал оспорената наредба за изменение и
допълнение, и по-конкретно: въвеждането на
ново фискално устройство, което не е посочено
в закона, допускане неиздаването на фискална
касова бележка на хартиен носител; автоматите
на самообслужване сами по себе си не представляват търговски обекти и е възможно да
не бъдат поставени в търговски обекти, а на
обществени места; 3. нарушаване на принципа
на съразмерност, регламентиран в чл. 6, ал. 2
и 3 АПК, тъй като не е съобразено, че са налице технически възможности за отчитане на
продажбите без конструктивно изменение на
автоматите; 4. противоречие с чл. 19 от Конституцията на Република България, тъй като
разпоредбите ограничават стопанската инициатива, предвиждайки блокиране на автомата;
5. противоречие със законови правни норми:
– Закон за защита на пот ребителите,
тъй като вграждането на ФУВАК (фискално
устройство, вградено в автомат на самообслужване) в корпуса на автомата води до
отпадане на търговската гаранция, издадена
от производителя, и до невъзможност за предявяване на рекламации;
– ч л. 2, пар. 2.2 о т Споразу мен ие за
техническите пречки пред търговията, тъй
като въведеното изискване за монтиране на
ФУВАК се явява пречка и ограничава свободната търговия;
– нормативните актове, свързани с техническата безопасност на развлекателните
машини и съоръжения (Закон за техническите
изисквания към продуктите; Закон за защита
на потребителите; Закон за измерванията;
Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г.), тъй
като липсва утвърден стандарт и методика
за изпитване на устройството; монтирането
изисква нарушаване целостта на автомата,
с което се нарушават авторските права на
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производителя; променят се функционалните и конструктивните характеристики на
машината;
– чл. 3, ал. 5 от Наредба Н-18 противоречи
на чл. 118 и чл. 25, ал. 3, т. 5 ЗДДС, тъй като
при продажбите чрез жетони ще се наложи
двойно отчитане – веднъж чрез ФУВАК и
втори път – чрез ЕК АФП;
– чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а противоречат на чл. 6, пар. 1 и чл. 13 от Директива
2006/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 17 май 2006 г.; чл. 8, ал. 1 от Закона
за техническите изисквания към продуктите,
чл. 2 и чл. 5, пар. 1 от Споразумение за техническите пречки пред търговията, тъй като
липсва предварително изработена методика;
– чл. 25, ал. 3, изр. 2 от Наредба Н-18
нарушава чл. 7, пар. 2 от Директива 2006/42/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 17 май 2006 г., чл. 23 от Закона за техническите изисквания към продуктите, тъй като
изисква нарушаване целостта на автомата;
– чл. 31, ал. 5, която не допуска сторно
операц ии, п ро т иворечи на ч л. 118, а л. 1
ЗДДС; на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на
Република България, чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за защита на конкуренцията, чл. 123,
ал. 1 и чл. 124, ал. 2 от Закона за защита на
потребителите, тъй като води до отказ да
бъдат приемани рекламации и до ощетяване
на крайния потребител;
– чл. 33, ал. 3 противоречи на чл. 25, ал. 3,
т. 5 ЗДДС;
– чл. 36, ал. 1, изр. второ е дискриминационен по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България; чл. 1, ал. 1
и 2 от Закона за защита на конкуренцията и
е в разрез с техническите изисквания за без
опасност по смисъла на чл. 1, пар. 3, чл. 7,
пар. 1 от Директива 98/34/ЕО от 22 юни
1998 г.; нарушава чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, тъй като предвижда
блокиране на автомата;
– чл. 39, ал. 1 и 5 и чл. 41, ал. 3 е в разрез
с чл. 6 от Закона за счетоводството.
Претендира се прогласяване на оспорените
текстове за нищожни или отмяната им като
незаконосъобразни.
Ответникът – минист ър на финансите,
оспорва жа лби те ч рез п роцесуа лни те си
представители юрк. Димитров и юрк. Ючорманска и заявява претенция за присъждане
на юрисконсултско възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
неоснователност на жалбите.
По допустимостта на оспорването:
1. С определение от 24.09.2012 г. на жалбоподателите, подали първата жалба, е указано, че
следва да представят доказателства, чрез които
да установят правен интерес от оспорването.
Определението е съобщено чрез процесуалния
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им представител адв. Крумова на 2.10.2012 г. С
молба от 8.10.2012 г. са представени следните
доказателства:
1. За „Микроинтелект“ – ООД – сметка
206 „Офис обзавеждане“ със заведени вендинг
автомати и електронни игри, както и сметка
703 „Приходи от продажби на услуги“ към
м. август без печат на дружеството и подпис
на лицето, което ги е съставило.
2. За „Мега Фън“ – ООД – инвентаризационен опис на ДМА с включени електронни игри
и автомати на самообслужване, както и оборотна ведомост за периода 1.01. – 11.08.2012 г.
с отчетени приходи от игри и автомати на
самообслужване и продадени ваучери за забавления.
3. За „Нова Венд“ – ООД – данъчен амортизационен план за 2011 г. с включени кафеавтомати, вендинг машини, футболни маси и
синтетична справка за движението на сметка
703 „Приходи от продажби на услуги“ за периода м. януари – м. април 2012 г. без печат
на дружеството и подпис на лицето, което
ги е съставило.
4. За „Браян Комерс“ – ООД – извлечение
от инвентарна книга с включени вендинг апарати, детски клатушки, машина за близалки
и др., както и хронологична аналитична ведомост за сметка 702 и 703 м. декември 2012 г.
за отчетени приходи във връзка с продажба
на стоки и услуги на граждани от машини,
които са без печат на дружеството и подпис
на лицето съставител.
5. Данъчна декларация по чл. 61н ЗМДТ с
вх. № 310, подадена на 31.01.2012 г. от Генчо
Василев Петков, осъществяващ търговска
дейност като ЕТ „Петков – ГВ – Генчо Василев“, с който е декларирана дейност – услуги
с атрактивен характер, съдържаща фамилия
и подпис на длъжностното лице, което я е
приело, и подпис на общината, както и квитанция за платен патентен данък.
6. За „М.К. – КО“ – ООД – извлечения
от счетоводни сметки 204 „Машини“ и 980
„Ра зв лек ат ел н и и г ра л н и а вт омат и“ к ъм
31.08.2012 г. и оборотна ведомост за периода
1.01.2011 г. – 31.08.2012 г., съдържаща данни
за отчетени приходи от развлекателни игри.
7. За „Империум 2000“ – ЕООД – инвентарен опис с включени електронни игри и
детски клатушки, аналитична ведомост за
сметка 204 „Машини и съоръжения“ за периода 1.01. – 31.08.2012 г. и журнал сметка 703
„Приходи от продажби на услуги“ без печат на
дружеството и подпис на лицето съставител.
8. За „Хрисимир Попов – КО“ – ЕООД – опис
на ДМА, съдържащ електронни автомати,
електронни игри, видеоигри и игрални маси,
както и извлечение от сметка 7031 за м. август
2012 г. с отчетени приходи от услуги с игрални
автомати, но без печат на дружеството и подпис
на лицето съставител.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

9. „За Реал Билярд“ – ЕООД – справка за
налични активи по сметка 204 с включени
игрални маси и справка за движението по
счетоводна сметка 7032 „Приходи от наеми
на ДМА“.
10. За „Барон“ – ООД – приходи от продажби на клатушки и инвентаризационен опис
без печат и подпис на съставител.
11. За „В.М.В. Деневи“ – ЕООД – инвентарна книга и извлечение от сметка 703 „Приходи
от продажби на услуги“ към м. юни 2012 г.
без печат и подпис на съставител.
12. За „Такт – Зона“ – ЕООД – инвентаризационен опис към 31.12.2011 г. с включени
електронни машини, забавни игри, клатушки
и др. и протокол за отчитане на приходи с
развлекателен характер, както и фактура.
13. За ЕТ „Картен – Огнян Аврамов“ – инвентаризационен опис на ДМА към 31.12.2011 г.
с включени електронни машини, детски забавни видеоигри, билярдни и футболни маси,
детски игрални автомати, както и фактура за
платен наем на развлекателни игри съгласно
договор за м. юли и м. август 2012 г.
14. За „Ифо Геймс“ – ООД – справка-декларация за ДДС без номер и дата на подаване
и данни за приемане, без подпис на декларатор, която по никакъв начин не установява
правен интерес.
15. За „Фреспо“ – ЕООД – инвентарна
книга на ДМА към 1.10.2012 г. с включени
машини за пъзели и татуировки и доказателства за извършени продажби от машините.
2. По втората жалба:
Заедно с жалбата са представени разрешения за поставяне на кафеавтомати върху земя – общинска собственост, издадени
от Община Варна, район „Одесос“, през
м. април 2011 г., м. март 2012 г. и м. август 2012 г., на „Рейн 2006“ – ООД, Варна,
„Вендинг Сървиз“ – ЕООД, Варна, „Йо-Ко
Вендинг“ – ЕООД, Варна, „Вили Вендинг
Експрес“ – ЕООД, Варна, ЕТ „Гиби – Станислав Станков“, ЕТ „Рони – 97 – Божидар
Божилов“ – гр. Долни чифлик (л. 307). Допълнително е представено удостоверение за
регистрация на обект за търговия с храни,
вкл. автомати за топли тонизиращи напитки,
издадено от Регионална инспекция за опазване
и контрол на общественото здраве – Добрич,
при Министерството на здравеопазването от
21.01.2011г., и удостоверение за регистрация,
изда дено от Региона лна здравна инспекция – Добрич, при Министерството на здравеопазването от 2.02.2011 г., на автомати за
закуски и безалкохолни напитки на името
на „ММ Кафее Клуб“ – ЕООД; договор от
1.01.2012 г. за отдаване под наем, сключен от
„Георгиев Груп“ – ЕООД, Варна, със СБАЛОЗ
„Д-р Марко Марков“ – ЕООД, Варна, за поставяне на автомати за топли напитки; фактура
№ 1000000041 от 23.08.2012 г. за закупуване
от „Централ МГ“ – ЕООД, на кафеавтомат.
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3. От представеното удостоверение, издадено от Пловдивския окръжен съд, с дата
23.08.2012 г. по ф.д. № 118/2009 г. се установява,
че Българска Вендинг Асоциация – сдружение
с нестопанска цел, има за предмет на дейност
обединяване в единна професионална организация и координация на дейностите на лицата
и организациите, извършващи дейности в
областта на и свързани с автоматизираната
търговия, производство, продажба и сервиз
на оборудване за автоматизирано търгуване,
представяне и защита на общите им интереси
и собственост.
Член 187 АПК регламентира, че оспорването на подзаконовите нормативни актове
(изцяло или в отделни техни разпоредби съобразно чл. 185, ал. 2 АПК) не е ограничено
във времето. Член 186, ал. 1 АПК изисква
наличие на правен интерес от оспорването
като задължителна предпоставка за неговата
допустимост. Същият е налице, когато нормативният акт засяга или застрашава или би
могъл да засегне права, свободи или законни
интереси на граждани, организации и органи.
Необходимо е следователно оспорващият да е
подчинен на оспорените от него правни норми
от подзаконовия нормативен акт. Тъй като с
новосъздадените ал. 5 и 6 от чл. 3 на Наредба
Н-18 от 2006 г. се въвежда задължително регистриране и отчитане чрез фискални устройства
на продажбите и услугите, осъществени чрез
автомати на самообслужване, а с останалите
оспорени разпоредби са конкретизирани редът
и начинът, по които това следва да се направи,
то за търговците, осъществяващи такива продажби, е налице правен интерес от оспорването.
По отношение на жалбоподателя Българска
Вендинг Асоциация – сдружение с нестопанска цел, с оглед неговия предмет на дейност
и целите, за които е създадено, следва да се
приеме, че има право да оспори текстовете
на Наредба Н-18 от 2006 г., изменени и допълнени в ДВ, бр. 54 от 2012 г., доколкото
те засягат, могат да засегнат права, свободи
и законни интереси и пораждат задължения
за членуващите в сдружението лица. В този
смисъл ТР № 2 от 12.02.2010 г. по тълк.д. № 4
от 2009 г. на ОСК на ВАС.
По отношение на жалбоподателите, подали
втората жалба, са представени доказателства,
установяващи наличие на правен интерес,
подробно описани по-горе.
Жалбоподателите, подали първата жалба – „Зфон Импекс“ – ЕООД, „Белин“ – ЕООД,
„Вендинг Уизардс“ – ЕООД, „Ига Груп“ – ООД,
„Прекс“ – ООД, и „Химера“ – ЕООД, не са
представили по делото доказателства за това,
че осъществяват чрез собствени или наети
автомати на самообслужване продажби на
стоки или услуги. Представената от „Ифо
Геймс“ – ООД, справка-декларация по ДДС
без номер и дата на подаване и данни за при-
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емане, както и без подпис на декларатор, не
доказва, че дружеството осъществява продажби
на стоки или услуги чрез собствени или наети
автомати на самообслужване. Представените
извлечения от счетоводните сметки, по които
са заведени автомати на самообслужване като
ДМА, и от счетоводните сметки, по които
са отчитани приходи от продажби на услуги
чрез тях, но без подпис и имена на лицата,
които са ги съставили, и печат на дружествата, не могат да бъдат преценени като частни
документи, удостоверяващи вписванията в
счетоводството по смисъла на чл. 182 ГПК, а
следователно – не може да бъдат ценени с оглед
тяхната редовност като годни доказателства
да установят твърдените от жалбоподателите факти, че са собственици на автомати на
самообслужване и че реализират приходи от
продажби на услуги, предоставени чрез тях.
Извлеченията от счетоводните сметки трябва
да удостоверяват редовно извършени вписвания в тези счетоводните сметки, а когато
самите извлечения са без подпис, имена на
съставилото ги лице и печат на дружеството,
не могат да удостоверят, че действително вписванията са направени, така както е отразено в
тях. Поради изложеното следва да се приеме,
че от страна на „Микроинтелект“ – ООД,
„Нова Венд“ – ООД, „Браян Комерс“ – ООД,
„Империум 2000“ – ЕООД, „Хрисимир Попов – КО“ – ЕООД, „Барон“ – ООД, „В.М.В.
Деневи“ – ЕООД, „Ифо Геймс“ – ООД, „Зфон
Импекс“ – ЕООД, „Белин“ – ЕООД, „Вендинг Уизардс“ – ЕООД, „Ига Груп“ – ООД,
„Прекс“ – ООД и „Химера“ – ЕООД, не са
представени доказателства, установяващи
наличие на правен интерес. По отношение
на тях оспорването се явява недопустимо и
на основание чл. 159, т. 4 във връзка чл. 196
АПК производството следва да се прекрати.
Оспорването от ст рана на остана лите
жалбоподатели е на подлежащ на оспорване
по съдебен ред подзаконов административен
акт съгласно чл. 185 АПК и от лица, както
и организация с доказан правен интерес от
оспорването в изпълнение изискването на
чл. 186 АПК, поради което е допустимо, а
разгледано по същество – основателно.
Според настоящия съдебен състав на Върховния административен съд, първо отделение,
основателни са доводите за нищожност поради липса на материална компетентност на
органа, издал подзаконовия нормативен акт.
Съгласно чл. 7, ал. 2 ЗН А наредбата е
нормативен акт, който се издава за прилагане
на отделни разпоредби или подразделения
на нормативен акт от по-висока степен, а
в чл. 12 от същия закон е регламентирано
изискването актът по прилагане на закон да
урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. Видно от § 11 от
преходните и заключителните разпоредби
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(ПЗР) на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства,
наричана по-нататък Наредба Н-18, същата
се издава на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от
Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС) и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Член 118 ЗДДС, озаглавен „Касови бележки“
в редакцията на закона към 17 юли 2012 г.,
има следното съдържание:
Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да
регистрира и отчита извършените от него
доставки/продажби в търговски обект чрез
издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан
друг данъчен документ, а получателят е длъжен
да получи фискалната касова бележка и да я
съхранява до напускане на обекта.
(2) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила
от 1.01.2010 г.) Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за
установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите. Техническите
изисквания, редът и начинът за изграждането
и осъществяването на дистанционната връзка
се уреждат с наредбата по ал. 4, като се съгласуват с Българския институт по метрология
и с Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 95 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2010 г.) Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ,
регистриращ продажба/доставка на стока или
услуга в търговски обект, по която се плаща
в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна
или дебитна карта или с други заместващи
парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от
одобрен тип, за което е заверено свидетелство
за регистрация. Фискална касова бележка
(фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния
търговски обект интегрирана автоматизирана
система за управление на търговската дейност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 95
от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., доп. – ДВ,
бр. 99 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Прилагането на този член, както и условията,
редът и начинът за одобряване на типа, за
отмяна на типа, за въвеж дане/извеж дане
във/от експлоатация, регистрация, отчитане,
съхраняване на документи, издавани от/във
връзка с фискалните устройства и сервизно
обслужване, експертизите и контролът на
фискалните устройства (електронни касови
апарати с фискална памет, фискални принтери
и електронни системи с фискална памет за
продажба на течни горива), техническите и
функционалните изисквания към тях, редът
и начинът за установяване на дистанционна
връзка с Националната агенция за приходите
и за издаване на фискални касови бележки,
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както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба
на министъра на финансите.
Според чл. 9, ал. 1 ЗДДФЛ данъчнозадължените лица са длъжни да регистрират и отчитат
извършените продажби на стоки и услуги
чрез издаване на фискална касова бележка
от фискално устройство по ред, определен с
наредба на министъра на финансите, освен
когато заплащането се извършва по банков
път или чрез прихващане.
Член 118, ал. 1 ЗДДС установява задължение за всяко регистрирано и нерегистрирано
по този закон лице да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в
търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ,
както и задължение за получателя да получи
фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Според ал. 4 на
чл. 118 прилагането на този член, условията,
редът и начинът за одобряване, въвеждане
и извеждане от експлоатация, регистрация,
контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет,
фискални принтери и електронни системи с
фискална памет за продажба на течни горива),
издаването на фискални касови бележки и
минималните им реквизити се определят с
наредба на министъра на финансите.
Член 9, ал. 1 ЗДДФЛ въвеж да същото
задължение за данъчнозадължените лица по
този закон като това по чл. 118, ал. 1 ЗДДС,
без да конкретизира, че продажбите следва
да са извършени в търговски обект и без да
въвежда задължение за получателя.
Първият спорен въпрос е този, дали задължените по ЗДДС лица, които осъществяват
доставки/продажби чрез автомати на самообслужване, осъществяват тази своя дейност
в търговски обект по смисъла на този закон.
Легалната дефиниция се съдържа в § 1, т. 41
от ДР на закона: „Търговски обект“ е всяко
място, помещение или съоръжение (например
маси, сергии и други подобни) на открито или
под навеси, във или от което се извършват
продажби на стоки или услуги, независимо
че помещението или съоръжението може да
служи същевременно и за други цели (например офис, жилище или други подобни), да е
част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни)
или да е производствен склад или превозно
средство, от което се извършват продажби.
Според определението, дадено с § 1, т. 10 от
ДР на Наредба Н-18, „автомат на самообслужване“ е всяко устройство – електронно,
електрическо и/или механично, позволяващо
на потребител да получи от автомата срещу
заплащане на принципа на самообслужване
стоки и/или услуги, включително и услуги с
развлекателен характер.
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Примерите за съоръжение, дадени в законовото определение за търговски обект – маси,
сергии и други подобни, офис, жилище или
други подобни, гараж, мазе, стая или други
подобни, производствен склад или превозно
средство, във или от което се извършват продажби, сочат, че под съоръжение законодателят
няма предвид електронно, електрическо или
механично устройство на самообслужване,
каквото е автоматът на самообслужване. Ако
в понятието „търговски обект“ по смисъла на
ЗДДС се включваха и автоматите на самообслужване, то законодателят би следвало да
отчете спецификата на този вид устройства и
на търговията, осъществявана чрез тях, която
е на принципа на самообслужване, а не от
физическо лице, а оттук и обстоятелството, че
от техническа гледна точка при търговията,
осъществявана от автомати на самообслужване, ще бъде трудно осъществимо изискването
за издаване на фискална касова бележка по
смисъла на ал. 3.
От изложеното следва, че по отношение на
задължените по ЗДДС лица на министъра на
финансите не е делегирана компетентност да
регламентира с наредбата задължението им
да регистрират и отчитат продажбите на услуги и стоки от автомати на самообслужване
чрез издаване на фискална касова бележка
от фискално устройство, доколкото за тях в
закона не е предвидено такова задължение.
Вярно е, че ЗДДФЛ не поставя изискване продажбите да са извършени в търговски обект,
но в оспорените норми от наредбата не са
разграничени лицата, задължени по ЗДДС,
от лицата, задължени по ЗОДФЛ, а съдът
няма право да изменя или допълва оспорените разпоредби, доколкото не разполага с
нормотворческа компетентност (чл. 193, ал. 1
АПК). Изложеното обосновава извод за това,
че всички оспорени разпоредби от наредбата,
които регламентират задължението на лицата,
извършващи продажби на стоки и/или услуги
чрез автомати на самообслужване, да регистрират и отчитат продажбите чрез вградени
фискални устройства, са създадени такива,
без да е налице материална компетентност
на органа, издал наредбата, поради липсата
на законова делегация за това.
Вторият спорен въпрос е свързан с това,
дали ФУВАК, регламентирано в т. 4 на чл. 2,
ал. 2 от наредбата, създадена с § 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
Н-18 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.
(Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18), като вид фискално устройство е
действително такова по смисъла на закона и в
тази връзка дали е изчерпателно изброяването
на трите вида фискални устройства в чл. 118,
ал. 4 ЗДДС, за да се приеме, че на министъра
на финансите законът е делегирал правомощия
да регламентира в наредбата реда и начина за
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одобряване, въвеждане и извеждане от експлоатация, регистрация и контрол по отношение
на това устройство. Според определението,
дадено в т. 40 от § 1 от ДР на ЗДДС, „фискално устройство“ е устройство за регистриране
и отчитане продажби на стоки или услуги
чрез издаване на фискални касови бележки
и за съхраняване на данни за регистрираните
обороти във фискална памет. Изискванията
са предвидени кумулативно – издаване на
фискални касови бележки и съхраняване на
данни за регистрирани обороти във фискална
памет. Член 3, ал. 5 от наредбата, създадена с
§ 2 от Наредбата за изменение и допълнение,
допуска фискална касова бележка от ФУВАК
да не се издава на хартиен носител, а чл. 25,
ал. 3, изр. трето, създадено с § 6 от Наредбата за
изменение и допълнение, изисква задължително
фискалната касова бележка да се визуализира
на контролния дисплей на ФУВАК. От изложеното следва, че при ФУВАК не е налице
първото от двете кумулативно предвидени в
законовото определение условия по отношение
на фискалните устройства.
Трето, чл. 118, ал. 1 ЗДДС и чл. 9, ал. 1
ЗДДФЛ установяват задължение за лицата да регистрират и отчитат извършените
продажби на стоки и услуги чрез издаване
на фискална касова бележка от фискално
устройство. Както беше посочено по-горе,
изискванията фискалната касова бележка
да бъде издадена, а не само визуализирана,
респ. регистрирана, независимо от издаването
на друг данъчен документ, както и задължението на получателите да получат касова
бележка и да я съхранят до напускането на
обекта сочат, че задължението на доставчиците/продавачите на стоки и услуги е да
издават фискална касова бележка на хартиен
носител, от която екземпляр следва да се
предостави на получателя, за да може той
да го съхрани до напускането на обекта. В
този смисъл е и определението, съдържащо
се в ал. 3 на чл. 118 ЗДДС, според което фискалната касова бележка (фискалният бон)
е хартиен документ, регистриращ продажба/
доставка на стока или услуга в търговски
обект. Делегацията на чл. 118, ал. 4 ЗДДС
касае регламентация на реда и начините за
прилагането на чл. 118, ал. 1 ЗДДС и чл. 9,
ал. 1 ЗДДФЛ, респ. реквизитите на касовата
бележка и реда за регистрация, въвеждане/
извеждане от експлоатация и контрол върху
фискалните устройства, от които се издават
касовите бележки, но не и възможност да
се изключи задължението за издаване на
касови бележки от ФУВАК при продажби
по чл. 3, ал. 5 от наредбата – продажби на
услуги с развлекателен характер и продажби на стоки, извършвани чрез автомати на
самообслужване. С оглед прецизност следва
да се посочи, че измененията в чл. 118 ЗДДС
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в ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 8.03.2013 г.,
действащи към настоящия момент, не дават
основание за различни правни изводи.
В аналогична хипотеза при подадена жалба
срещу чл. 2, ал. 7 от Наредба № 4 от 16 февруари 1999 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти, издадена от
министъра на финансите (отм.), изискваща
лица, извършващи дейност по смисъла на § 1,
т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона
за облагане доходите на физическите лица
(ЗОДФЛ) да регистрират продажбите на касови
бележки от кочан, Върховният административен съд е приел, че тъй като никъде в действащите закони не се регламентира касовата
бележка от кочан, то следва да се приеме, че
задължението, въведено с чл. 2, ал. 7 от Наредба № 4 от 1999 г. за категориите лица, за които
е предвидено изключение от общия принцип
за регистриране на оборотите с издаването на
касова бележка от фискално устройство, няма
законова опора. Задължението за регистриране и отчитане на оборотите произтича от
Закона за облагане доходите на физическите
лица – чл. 5, ал. 2 ЗОДФЛ. Съпоставянето
между чл. 5, ал. 2 ЗОДФЛ и Наредба № 4 от
1999 г. показва пряко противоречие между
тях. Лицата, извършващи дейност по смисъла
на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на
ЗОДФЛ, както и всички останали данъчни
субекти, за които се прилагат разпоредбите
на чл. 5, ал. 2 ЗОДФЛ и чл. 5, ал. 3 ЗКПО,
следва да регистрират и отчитат оборотите
си от продажби с електронни устройства с
фискална памет. Недопустимо е без изрична
законова делегация с подзаконов нормативен
акт да се установяват изключения от принципа.
Ако практиката налага такива изключения,
те би следвало да бъдат уредени изрично или
в закона, или в наредбата въз основа на изрична законова делегация (Решение № 6797
от 3.07.2003 г. по адм. д. № 10015 от 2002 г.,
обн., ДВ, бр. 62 от 2003 г.).
Следователно нормите, въвеждащи регистриране на продажбите по чл. 3, ал. 5 чрез
ФУВАК, както и тези, регламентиращи реда
и начина за регистрация, сервиз, контрол,
начин на действие и пр. на този вид фискални устройства, са създадени без наличие на
материална компетентност на органа, издал
подзаконовия нормативен акт, поради липса
на законова делегация.
При този изход на спора неоснователна е
претенцията на ответника за присъждане на
юрисконсултско възнаграждение. Жалбоподателите не са заявили искане за разноски.
С оглед на така изложените съображения
и на основание чл. 159, т. 4 във връзка чл. 196
АПК и чл. 193, ал. 1, предложение първо от
АПК Върховният административен съд, първо
отделение,
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РЕШИ:
Оставя без разглеж дане подадената от
„Микроинтелект“ – ООД, „Нова Венд“ – ООД,
„Браян Комерс“ – ООД, „Империум 2000“ –
ЕООД, „Хрисимир Попов – КО“ – ЕООД,
„Барон“ – ООД, „В.М.В. Деневи“ – ЕООД,
„Ифо Геймс“ – ООД, „Зфон Импекс“ – ЕООД,
„Белин“ – ЕООД, „Вендинг Уизардс“ – ЕООД,
„Ига Груп“ – ООД, „Прекс“ – ООД, и „Химера“ – ЕООД, чрез процесуалния им представител адв. Валя Георгиева Крумова-Кючукова,
съдебен адрес: София, ул. Казбек 51, срещу § 2,
§ 3, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16,
т. 2, § 17, т. 3 и § 18 от Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства,
обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., и съответно
изменените и допълнени с нея текстове на
чл. 3, ал. 5 , чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а,
чл. 25, ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36,
ал. 1, чл. 39, ал. 1 и 5, чл. 41, ал. 3, чл. 42,
ал. 4, т. 10 и 11 от § 1 от ДР, приложение
№ 1, раздел ІІ, т. 3, раздел ІІІа, т. 2, раздел VІ,
приложение № 2, VІІ, приложения № 17, 20 и
21 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Прекратява производството по съединени
дела 9787/2012 г., 12342/2012 г. и 13368/2012 г.
по описа на Върховния административен съд,
първо отделение, по жалбата на „Микроинтелект“ – ООД, „Нова Венд“ – ООД, „Браян Комерс“ – ООД, „Империум 2000“ – ЕООД, „Хрисимир Попов – КО“ – ЕООД, „Барон“ – ООД,
„В.М.В. Деневи“ – ЕООД, „Ифо Геймс“ – ООД,
„Зфон Импекс“ – ЕООД, „Белин“ – ЕООД,
„Вендинг Уизардс“ – ЕООД, „Ига Груп“ – ООД,
„Прекс“ – ООД, и „Химера“ – ЕООД.
Обявява нищожността на § 1, § 2, § 3, § 4,
§ 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14,
§ 15, § 16, § 17 и § 18 от Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства,
обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., и съответно
изменените и допълнени с нея текстове на
чл. 2, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 5 и 6, чл. 10, ал. 1,
т. 4 и ал. 8, т. 2а, чл. 18, ал. 3, чл. 20, ал. 2,
чл. 25, ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36,
ал. 1, чл. 38, ал. 3, чл. 39, ал. 1 и 5, чл. 41, ал. 3,
чл. 42, ал. 4, т. 10 и 11 от § 1 от ДР, приложения № 1, 2, 17, 20 и 21 от Наредба № Н-18 от
13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Решението е оставено в сила с решение на
петчленен състав № 13146 от 10.10.2013 г. по
адм. дело 6949/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
7911
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1057
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образци на удостоверение по чл. 58 ЗДДФЛ за платени данъци по годишна данъчна декларация и
съответно за платени окончателни данъци от чуждестранно физическо лице съгласно приложението.
Министър:
П. Чобанов

Приложение
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1094
от 10 септември 2013 г.
На основание чл. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) утвърждавам образец
на удостоверение по чл. 201, ал. 4 ЗКПО за платени данъци при източника от чуждестранно юридическо лице съгласно приложението.
Министър:
П. Чобанов

Приложение
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3.4. �������� ���

>> ����������, ��� ��������� �� ������ ��� ������������ � ���������� ��� � ��������� � ���������������
� ����� �� ��. 162 �� ����
>> ����������, ��� ��������� � ��������� �� ������������� � ������� ����� �� ��������� ������ ��
��������������� ��� ������������� �����������

���� �� ����� �� ����������� ������ ���� ��������

3.1. ������

������� �� �� ����������� ����

>>���������� ������� (����������, ��� ��������� � �� ������� �� ������� �� ���� �������� �������)

���. � � ����

ДЪРЖАВЕН

4. �������

3.5. �����, �, �.�., ��., ��., ��.

3. ����� �� ��������������

2. ������������ �� ������������� /��� �� �����������������
�� ����

1. ���/�������� � �� ��������� �� ���

���� � ����� �� ������� �� ������

����� �� ���������,
����� ���������

������ � � ����

������������ �������� �� ���

������� �� �� ���������� �������������

������� �� ��������� ������
�� ��������� ���� ���� 2013 �.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1563
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждвам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
съгласно приложението.
Министър:
П. Чобанов

������������ �� �������� �� �������� ������

������ �� ������������ �� ����������� �������� �� ������ ���������� �� ��. 29,
��. 1, �. 2, �. „�” �� �����
������ �� ������������ �� ������������� �������� �� ������ ����������
(����������� �� �������� �� ����������� ����������� ������������) �� ��. 29,
��. 1, �. 2, �. „�” �� �����

������ �� �������� ��� ������ �� ��������� ���������, ����������� ��
���������� ����� ����� ����� ������ ���������

������ �� �������� ��� ������ ��: �����, ����������������� � ����� ��������
��������, ������������ �� ����������, �������� �� �������� � ���������� ��������

107

201

202

�������������� �� �������� �� �������� � ��������� �� ��. 37, ��. 1, �. 5 �� �����
�������� � ����������� �������������� �� ��. 37, ��. 1, �. 6 �� �����
�������������� �� ���������� ������ �� ��. 37, ��. 1, �. 7 �� �����
������� � �������������� �� �������, ��������� �� ����������� �� �������� ��
������������ ��������� ���� - ������������, ����� �� �������, ����������,
��������� � ������, ����������� ������ ������� � ��������/�������� ���� �����
���� (����������� �������, ������������ ���� � ����� ����������) �� ��. 37, ��. 1,
�. 8 �� �����
������ �� ���������� � �������, �� ������� � ����������� � ��������� ������ ��
����������� �� ��. 37, ��. 1, �. 9 �� �����
������ �� ��������, ������ � ����� ��������� ����������� �� ��������� ���������
�� ��. 37, ��. 1, �. 10 �� �����

305
306
307

403

321

320

319

318

317

316

315

313
314

312

311

������ �� ����� �� ��������� ������ � ��������� ����� �� ��. 38, ��. 13 �� �����

������ �� ���� ��� ����� ��������� ������������ �� ��������� � ����� �� ������ ����������� � ����� ��
���������� ���� �������� �� ������������� �� ��. 38, ��. 12 �� �����

������ �� �����, ��������� �� ���� �� ���������� �� ����� ��� ������������ �� ��. 38, ��. 11 �� �����

������ �� ���������� ������� ����������� � �� ����������� "�����" �� ��. 38, ��. 8 �� �����
������ �� �������� ��� ������ �� ������� ���������, ��������� �� ����, ����� ���� ����� �� ���������
��������, ��������������, ��������������� ��� ������������ �� �������� � ������������ ��� ������ ��
���������� �� ���������� �� ��. 38, ��. 10 �� �����

������ �� ������������ ���������� ����������� �� ��. 38, ��. 8 �� �����

������ �� ������� �� ������, � ����� ������� � ���������� ����������� �� ������� �� ����������� �����
��������� ��������� �� ��. 37, ��. 1, �. 11 �� �����
������ �� ��������, ������ � ����� ��������� ����������� �� �����, ������, ������������� �����������,
������������� ������ � ����� ��������� ������ �� ��. 37, ��. 1, �. 12 �� �����
������ �� ��. 8, ��. 11 �� ����� ���������/��������� � ����� �� ������������ ��������� ����
������ �� ��������� � ������������� ������ � ����� �� ��������� ���� �� ��. 38, ��. 1 �� �����
������ ��������� �� ������ �� ����� � ������ ��� ������ � ������������� �� ��������� �� �����
�������������, ������ �� �� ���� �� ��. 38, ��. 5 �� �����

������ �� ������������ ���������� �����������, �������� ���� ����������� ����� ��
������������ ������; ������ �� ���������� �� ������������ �������, �������� ��
��������������� ��������; ������ �� ���������� �� �������� �� ��������� ��
������������ ��������� �����������, ������������ �� �������������� ������� ��
����������� ���� (��. 13, ��. 1, �. 7 �� �����)
������ �� ����� �� ������� ������, ���������� �� �������� �� ��������� ��. 13, ��. 1,
�. 8 �� �����

������ �� ������������ � ��������� ����������� �� ������� �� § 1, �. 11 �� �� ��
����� (��. 13, ��. 1, �. 3 �� �����)

407

406

405

404

������, �������� �� �����, ������ ��� �� ����� ��������� ������������ �� �������� �� ���������� ����
(��. 13, ��. 1, �. 24 �� �����)

������� � ��������� �������, �������� �� ������� � ����, ����� �� �� ����������, �� ��� ����� ���������
�� �������� �� ������� ������� (��. 13, ��. 1, �. 21 �� �����)

����� � �������� �� ��������� ��������, �������� � ������������ ���������, ����� � �� �������
���������, ��������� �������� ����������������� �� ����� �������-������ �� ����������� ����, ��� ��
������� - ������ �� �������������� �� ��� (��.13, ��.1, �. 9 �� �����)
������� � ��������� �������, �������� �� ������� � �������� ���� �� ������� �� ������ �� ������� (��. 13,
��. 1, �. 20 �� �����)

ВЕСТНИК

402

401

310

309

308

������ �� �������� ��� ������ ��: �����, ������, ������������� �����������, ������������� ������, �����
��������� ������ � �� �������� � ������������ ������, � ���������� �� ���� �� ��. 13, ��. 1, �.3 �� �����
������ �� ������������ �� ��������� �� ������� �� ������, � ����� ������� � ���������� ����������� ��
������� �� ����������� ����� �����������
������ �� �������� ��� ������ �� ����� ������� ���������

4. ����������� ������ �� ��. 13 �� �����, � ��������, ������ ��������� ������ �� ���������� �����, �������� �� ��������� ����, ��������� 5000 ��.

�����, � �. �. ��������� �� ��� ������ �� ������ �� ��. 37, ��. 1, �. 3 �� �����
������ �� ���� ��� �� ����� ��������� ������������ �� �������� �� ������� ���
��������� ���������, ����������� ������ �� ������� �� ������, � ����� �� � �������
���������� ����������� �� ������� �� �����������, �� ��. 37, ��. 1, �. 4 �� �����

303

304

205

204

203

3. ������ �� ����� ����� �� �����, ��������� �� �������� � ����������� �����, � ���������� �� ����������� �� ����������� �� ���� �� ��. 142, ��. 5 �� ����

����������� �� ���������� ����� � ��������� � ����� �������� �� ��. 37, ��. 1, �. 1
�� �����
��������� �� �������� � �������� � ������� �� ��. 37, ��. 1, �. 2 �� �����

302

120

117
118
119

������ �� ����� ���������, ����� ���������� � ����������� ������ �� ��. 35, �. 6 �� �����

������� � ��������� ������� �� ����, �� ���������� � ��������, ����� �� �� ������������ ��
�����������/���������� �� ��. 35, �. 2 �� �����
�����, � �. �. ��������� �� ��� ������ �� ������ �� ��. 35, �. 3 �� �����
�������������� ��������� �� ���������� �� ��. 35, �. 4 �� �����
����������� �� ����� �� ������������� ����������� �� ���������� �� ��. 35, �. 5 �� �����

116

115

ДЪРЖАВЕН

301

108

106

114

113

������ �� ���� �� ��������� ���������, ���. ������ �� ������� �� ������, � ����� �� � ����������
����������� ������� �� ����������� ����� ��������� ��������� �� ��. 31 �� �����
������ �� ���� �� ������� ���������, ���. ������ �� ������� �� ������, � ����� �� � ���������� �����������
������� �� ����������� ����� ������� ��������� �� ��. 31 �� �����
������ �� �������������� �� �������� ��: ��������, ��������� � ����� �������� �� ������������ �� ��������
�� ����� ����� ��������� �� ��. 31 �� �����
����������� �� ���������� ����� � ��������� � ����� �������� �� ��. 35, �. 1 �� �����

������ �� ������ ���������� (����������� �� �������� �� ����������� �����, ���� � �������) �� ��. 29,
��. 1, �. 2, �. „�” �� �����
������ �� ����� ���������� �� ��. 29, ��. 1, �. 2, �. „�” �� �����
������ �� ����� ���������� �� ��. 29, ��. 1, �. 2, �. „�” �� �����

112

110
111

109

32

2. ������ �� ����������� �� ����� ��� ���������

�������������� �� ���������� �� �������-����������� �� ��. 29, ��. 1, �. 2, �. „�” ��
�����
������
��
����,
������������
����
����������
�������������
�
�������������������, �� ������������ �� ������������� �������� �� ������
���������� (� ���������� �� ������ �� ������������ �� ����������� ������������)
�� ��. 29, ��. 1, �. 1 �� �����

105

104

������ �� ����������� �� �������� �������� �� ��. 29, ��. 1, �. 3 �� �����
������ �� ����������� �� ������, ����� �� �� ������� � �������� ����� �� ���� ��
���� �� ��. 29, ��. 1, �. 2, �. „�” �� �����
�������� � ����������� ��������������, ����������� ������ �� �������� ��
�����������, ������������ �� �������, ��������� � ���������� �� ������� ������
�� ��. 29, ��. 1, �. 2, �. „�” �� �����

�������������� �� ������������ �������������� �� ��. 29, ��. 1, �. 3 �� �����

1. ������, ��������� �� �������� � ����� ����� ������ ������� ������� ������

102
103

101

���
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7878

1. � ���� � �� �������� ������� �� ������������� ��� ����������������� �� ���� – ������ �� ��������, � ������ ��������� �� ������
�� ������������� – ������� �� ��������������.
2. � ���� ��, ������ 2 ���������� � "��" ��� "��" ��������������� ���� ����������� ��������� ���� � ������������ �� ���������
��������.
3. � ���� ��, ������ 3 ������� "1" �� ���� � ���; "2" �� ������������ ��������� ����, ����� �� ��������� ��� ��� ���; "3" - ��
��������������� �� ����, ����� � ��������� �� ���������� ����� � �������� ���, � �� ��� ��� ���; "4" – �� ������ � ������ 320, 321 �
403. ������ 3 �� �� �������, ��� � ������ 4 �� ������ ���.
4. � ���� ��, ������ 4, ������ ������� � �������� �� ������������ ��������� ���� ��� ��� ��� ���, �� ������ ���������� ����� ��
��������� �� ���, ��� ������ ��� �����.
5. ���� ��, ������ 4 � 5 �� �� �������� �� ��������� ������ � ������ 320, 321 � 403.
6. ���� ��, ������ 6 � 7 �� �������� ���� ��� ������� � �������� �� ������������ ��������� ����, ����� � ������ � �������� ����� �
��� 320 (���� �� ��������� � ����� �� ������ �����������). �� �������� � ��� 320 �� ������� ������� �� ������� ��������� ��������� �
����� �� ������ �����������.
7. � ���� ��, ������ 8 ������� ����, ������� � �������������� ���� ���������, ������ ���� �� ���������� �����. ��� �� ����
��������� ���� ��� ��������� ������ � �������� ���, ������� �� �������� �� ������� ������.
8. � ���� ��, ������ 9 �������� ������� ������ �� ������, �.�. ��� ���������� �� ���������� ������� �/��� ����������� ������� ��
������� �� ������. �� ������ � ������ 320, 321 � 403 �������� ������ �� �������� �� ������ ��������� ���� �� ������� �� ���� ���.
9. � ���� ��, ������ 10 �������� ������� �� ��������� �����, ��� ��� �����.
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�������� �� ��������� �� ���������:

1. ��������� �� ������� �� ��������� ��. 73, ��. 1 �� ������ �� �������� ����� �������� �� ����������� ���� (�����). ��������� ��
�� ����������� � �� ��������������� �� ���� - ������ �� ������ �� ��������� ���� ���� ��������� ������.
2. �������� �� ��������� � ������������� ������ �� ��. 38, ��. 1 �� ����� �� �������� � ��������� �� ��������, ���� ����� � �����
��������� �� ������������ �� ���������, ��������� �� ��������� ������ �� ������������� �� ������� � �������� �� ������ �������������
�� ���������, ��� �� ��������� ������ �� ����������� �� �������������� ���.
3. �������� �� ��������, ������ ��� ����� ��������� ����������� �� ����� ��� ��������� �� ��. 33, ��. 3 �� ����� �� �������� �
��������� �� ��������� ������ �� �������������.
4. ��������� �� ������� � ��� ����������, �� ����� ���� �� ���������� ������������� � ���� �� ������� �� ��������. ���
������������� ��� ����������� �� ����������� ��������� �� ������� �� ��������������.
5. ��������� �� ��������� � �������������� �������� �� ��� �� ������� �� ����������� �� ������� � ���� �� 30 ����� 2014 �. ���
������������ � ���������� ��� � ��������� � ��������������� �� ������������� ��������� �� ��������� � ��������� � �� ���� �� ��������
�� ��������� ���������� �� ��. 162 �� ����. �� ������������� ��� �������������� ����������� �� ���������, ����� � �� ��������� ��
������� ��� ������� �����, ��������� ���� �� �������� � ����� ��� ����������� ������� �� ��������� ��. 82 �� �����.
6. �������������, ��������� ������ �� ������ �� 5 ��������� ����, ���������� ��������� �� ���� �� ���������� ������� ��� ������
� �� ���, ������� �� ������������� �������� �� ���.
7. �������, ����� �� ������� ������ ��������� �����, �� �� ����� �� ���������� � �� �� ������!
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 693
от 15 август 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и т у ризма и на
нейната администрация, решение на Комисията
за защита на потребителите, протокол № 26
от заседание, проведено на 4.07.2013 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1,
т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, доклад
от изпитване № L/0043139-1/30/05/2013 и доклад
от изпитване № L/0043139-2/30/05/2013, издадени
от AIJU/Технологичен център за играчки, бул.
Де ла Индустрия № 23, ПК 99, 03440 IBI (А ликанте) Испания, тел. 34 96 5554475, факс: 34 96
5554490, имейл: solicitudlab@aiju.info, заведени
с вх. № Ц-03-5861 от 18.06.2013 г., установяващи, че бебешка вана за къпане със стойка за
вана, марка: Sevi Bebe, на ваната има залепен
етикет на български език, съдържащ: име на
продукта: Вана, код на продукта: 85, описание
на продукта: 100% полипропилен, място на
производство: Произведено в Ту рция. Върху
стойката има залепен хартиен етикет, съдържащ: име на продукта: Стойка за вана; код на
продукта: 170. Произведено от ЛСТ ТЕКСТИЛ
САН ВЕ ТИДЖ Л ООД Турция (с описание и
снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря
на изискванията за безопасност по следните
показатели:
– (iii) „Опасности, породени от подвижни
елементи“.
Съгласно изискването на 6.3.3 от EN 1888
(+А1+А2+А3:2005) в съчетание с 5.4 от EN 122211. Изисквания към заключващите механизми
и механизмите за сгъване – не съответстват,
тъй като няма две независими движения за
освобождаване на ваната и за сгъване на стойката. Установено е, че за сгъването на стойката
има само едно движение – свалянето на ваната
от стойката, за да може да се сгъне стойката.
– (iv) „Опасност от падане“.
При проведения тест, в който комплектът
о т ва ната със с т ойката са би ли пос та вени
върху платформа, наклонена под ъгъл от 12°,
снабдена със стопер и товар от 9 кг, приложен
върху всяка страна. При провеждането на тест
върху по-малките страници комплектът от вана
и стойка се срутва.
При п роведен и я т ес т за с таби л нос т с
вода – ваната за бебета е била напълнена с
вода до отбелязано ниво на 7 см от дъното и е
била приложена сила от 200 Нютона вертикално
надолу върху всяка от 4-те страни. При провеждането на тест върху по-малките страници
ваната се е повдигнала в единия случай, а в
друг случай, когато е изпитана малката страни-
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ца, разположена срещуположно на страницата
с диспенсър за сапун, пластмасовата част на
бебешката вана се е огънала и бебешката вана
се е плъзнала към пода.
– (v) „Опасност от задавяне“.
v.1: И м а п л ас т м ас ов е т и ке т в ра м к и т е
на достъпната зона, който при проведените
термични изпитвания се е отделил от ваната
за бебета. При тестването съгласно теста за
устойчивост част от пластмасовия етикет се е
отделил и същият влиза изцяло в цилиндъра
за малки частици.
– (ix.3) „Изпитване при удар“.
ix.3.2: При изпитване съгласно клауза ix.3
от протокола ваната за бебета се е счупила.
Ваната за бебета се е счупила по време на изпитвателна точка номер три при провеждане
на петия удар.
Ваната се е счупила при четири от общо
десет тестови точки.
Ваната няма пиктограми за безопасна употреба.
По ра д и г о р еи з ложено т о ком п лек т ът о т
бебешката ваничка със стойка представлява
сериозен риск от нараняване, което застрашава
здравето и безопасност та на потребителите
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на бебешка вана за къпане със стойка за
вана, марка: Sevi Bebe, на ваната има залепен
етикет на български език, съдържащ: име на
продукта: Вана, код на продукта: 85, описание
на продукта: 100% полипропилен, място на
производство: Произведено в Ту рция. Върху
стойката има залепен хартиен етикет, съдържащ: име на продукта: Стойка за вана; код на
продукта: 170. Произведено от ЛСТ ТЕКСТИЛ
САН ВЕ ТИДЖЛ ООД Турция, представляващи
сериозен риск за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
А дминистративнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
В. Златев
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ЗАПОВЕД № 719
от 23 август 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и т у ризма и на
нейната администрация, решение на Комисията
за защита на потребителите, протокол № 33 от
заседание, проведено на 15.08.2013 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на пот ребителите в сл у чаите на изземване
на опасни стоки, чл. 73 А ПК, изпитвателен
протокол № 13.0 033/02.050 от 5.08.2013 г. и
експертно становище изх. № 278 от 5.08.2013 г.,
издадени от „ЕЛПРОМ – ИЛЕП“ – ООД, София, установяващи, че подвижен многократен
разглобяем двуполюсен контакт с три гнезда
със защитно устройство, комбиниран с двуполюсен щепсел със защитно устройство 16А
220V ODDO electric модел D-002 (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря
на изискванията на IEC 60884-1:2002+A1:2006
по отношение на т. 4 Общи изисквания, т. 6
Обявени стойности, т. 8 Маркировка, т. 11 Осигуряване на заземяването, т. 14 Конструкция на
щепселите и подвижните контакти и т. 26 Резби,
тоководещи части и съединения, нарушени са
основни изисквания за защита срещу поражения от електрически ток при директен допир
(съществува възможност за лесно разхлабване
и освобож даване на щифта на щепсела на изделието и оставянето му в мрежовия контакт
на електрическата инсталация, към който то
е било присъединено, и възникването на непосредствена опасност от директен контакт с
части под опасно напрежение на захранващата
мрежа) и при индиректен допир (неправилно оразмеряване на защитните устройства и
недопустимия начин на фиксиране с винтово
закрепване на защитното устройство на осево
разположеното спрямо щепсела на изделието
контактно гнездо създават предпоставк и за
възникване на опасна ситуация вследствие на
недопустимо влошаване на съпротивлението на
защитния конту р или директно прекъсване на
защитната верига на у реди с к лас на защита
І при присъединяването им към захранването
с помощта на изделието), както и основни
конструктивни изисквания (разхлабването на
щифтовете на щепсела вследствие на неправилното им закрепване с винтови свързвания
без блокировка може да предизвика загрявания
до недопустимо високи температу ри, което е
предпоставка за възникване на непосредствена
опасност от изгаряния и директен контакт с
части под опасно напрежение на изделието),
и в тези аспекти изделието т рябва да бъде
считано като опасно за живота и здравето на
потребителя нареж дам:
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1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на подвижен многократен разглобяем
двуполюсен контакт с три гнезда със защитно
устройство 16А 220V ODDO electric модел D-002,
в единична найлонова опаковка с етикет от
производителя, съдържащ: ODDO electric Triplu
stecher butoias plastic Model D-002 230V 16A, баркод 5 944025 003927, Un produs de calitate oferit
de ODDO, CE., представляващ сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от
потребителите на описаните в заповедта стоки
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
А дминистративнопроцесуалния кодекс.

7919

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 733-ГФ
от 3 октомври 2013 г.
На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите по чл. 249,
т. 1 от Кодекса за застраховането, на 8,50 лв.
за всяко отделно моторно превозно средство за
отговорността, във връзка с чието използване е
сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
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2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховането,
на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача,
за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционния фонд:
– ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ст. Мавродиев
7720

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-174
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Балчик, област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 438 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Балчик.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация за четири нови честотни назначения и една
честота, на която осъществява дейност лице по
§ 9а от ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно
програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са: две с общ (политематичен) профил;
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години, една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
5 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за про-
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грамния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 105.4 MHz за гр. Балчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Балчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 438
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория от
20 до 45 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за
гр. Балчик, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
105.4 MHz
гр. Балчик
РТЦ „Албена“
(бивша военна
кула)
43N23 20
28Е06 19
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Надморска височина на кота
терен:
208 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66 dB(μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-175
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Балчик, област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 438 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Балчик.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация за четири нови честотни назначения и една
честота, на която осъществява дейност лице по
§ 9а от ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно
програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са: две с общ (политематичен) профил;
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години, една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
5 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 87.7 MHz за гр. Балчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
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В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на Балчик.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Балчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 438
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Балчик, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
За председател:
А. Хаджиева
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

87.7 MHz
гр. Балчик
РТЦ „Албена“
(бивша военна
кула)

Географски координати:
Северна ширина
43N23 20
Географски координати:
Източна дължина
28Е06 19
Надморска височина на кота
терен:
208 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66 dB(μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-176
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Балчик, област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 438 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Балчик.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация за четири нови честотни назначения и една
честота, на която осъществява дейност лице по
§ 9а от ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно
програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са: две с общ (политематичен) профил;
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години, една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
5 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.0 MHz за гр. Балчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на Балчик.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Балчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 438
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
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Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Балчик, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
95.0 MHz
гр. Балчик
РТЦ „Албена“
(бивша военна
кула)

Географски координати:
Северна ширина
43N23 20
Географски координати:
Източна дължина
28Е06 19
Надморска височина на кота
терен:
208 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66 dB(μV/m).
7831

РЕШЕНИЕ № РД-05-177
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Балчик, област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 438 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Балчик.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

Съветът, предвид предоставената информация за четири нови честотни назначения и една
честота, на която осъществява дейност лице по
§ 9а от ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно
програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са: две с общ (политематичен) профил;
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години, една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
5 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 89.0 MHz за гр. Балчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Балчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 438
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
до 30 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за
гр. Балчик, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
89.0 MHz
гр. Балчик
РТЦ „Албена“
(бивша военна
кула)

Географски координати:
Северна ширина
43N23 20
Географски координати:
Източна дължина
28Е06 19
Надморска височина на кота
терен:
208 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66 dB(μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-178
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Балчик, област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 438 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Балчик.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация за четири нови честотни назначения и една
честота, на която осъществява дейност лице по
§ 9а от ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно
програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са: две с общ (политематичен) профил;
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години, една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
5 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
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интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 92.3 MHz за гр. Балчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Балчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 438
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за
гр. Балчик, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
92.3 MHz
гр. Балчик
РТЦ „Албена“
(бивша военна
кула)
43N23 20
28Е06 19
208 m

ВЕСТНИК
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Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66 dB(μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-179
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Казанлък, област Стара
Загора.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 440 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Казанлък.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за ново честотно назначение и две честоти, на
които осъществяват дейност лица по § 9а от ПЗР
на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за
които ще бъдат издавани лицензии, да са: една
с общ (политематичен) профил; една със специализиран профил, насочена към аудитория над
35 години, и една със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 89.3 MHz за гр.
Казанлък.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
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използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Казанлък.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 440
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена към
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Казанлък, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
89.3 MHz
гр. Казанлък
ул. Л. Кабакчиев 2,
Дом на
културата

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66
7834

42N37 24
25Е23 40
384 m
до 200 W
до 400 W
до 500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-180
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Казанлък,
област Стара Загора.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 440 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Казанлък.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за ново честотно назначение и две честоти, на
които осъществяват дейност лица по § 9а от ПЗР
на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за
които ще бъдат издавани лицензии, да са: една
с общ (политематичен) профил; една със специализиран профил, насочена към аудитория над
35 години, и една със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 101.4 MHz за гр.
Казанлък.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Казанлък.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Казанлък.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 440
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
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радиоразпръскване за гр. Казанлък, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
101.4 MHz
гр. Казанлък
хотелски
комплекс
„Зорница“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66
7835

42N37 33
25Е24 05
437 m
до 200 W
до 400 W
до 500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-181
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Казанлък,
област Стара Загора.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 440 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Казанлък.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за ново честотно назначение и две честоти, на
които осъществяват дейност лица по § 9а от ПЗР
на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за
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които ще бъдат издавани лицензии, да са: една
с общ (политематичен) профил; една със специализиран профил, насочена към аудитория над
35 години, и една със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 102.0 MHz за гр.
Казанлък.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Казанлък.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 440
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, насочена към аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Казанлък, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 25 февруари 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
За председател:
А. Хаджиева
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Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

ДЪРЖАВЕН
Приложение
102.0 MHz
гр. Казанлък
хотелски
комплекс
„Зорница“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66
7836

42N37 33
25Е24 05
437 m
до 200 W
до 400 W
до 500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-182
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Карнобат, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 442 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Карнобат.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за две нови честотни назначения и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са:
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години; една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 100.5 MHz за
гр. Карнобат.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
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получи достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен
избор, което е предпоставка за високо качество
на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от
20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Карнобат.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 442
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, насочена към аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Карнобат, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 (вторник), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
100.5 MHz
гр. Карнобат
м. Маркова
стъпка,
ТВРС
„Карнобат 1“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
54
7837

42N37 30
26Е57 44
378 m
до 200 W
до 300 W
до 500 m
dB(μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-183
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Карнобат, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 442 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Карнобат.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за две нови честотни назначения и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са:
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години; една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 93.3 MHz за
гр. Карнобат.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Карнобат.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 442
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
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Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
до 30 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Карнобат, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
93.3 MHz
гр. Карнобат
м. Маркова
стъпка,
ТВРС
„Карнобат 1“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
54
7838

42N37 30
26Е57 44
378 m
до 200 W
до 300 W
до 500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-184
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Карнобат, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 442 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Карнобат.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
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ДЪРЖАВЕН

Съветът, предвид предоставената информация
за две нови честотни назначения и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са:
една със специализиран профил, насочена към
аудитория до 30 години; една със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35 години,
и една със специализиран профил, насочена към
аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 99.1 MHz за
гр. Карнобат.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Карнобат.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 442
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Карнобат, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет.5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
99.1 MHz
гр. Карнобат
м. Маркова
стъпка,
ТВРС
„Карнобат 1“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7839

42N37 30
26Е57 44
378 m
до 200 W
до 300 W
до 500 m
54 dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-185
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Шумен, област Шумен.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 443 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Шумен.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 1 конкурс,
като честотата, за която взема това решение, е
посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 98.9 MHz за гр. Шумен.
Като взе предвид програмния профил на
разпространяваните на територията на града
радиопрограми и демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), показваща равномерно процентно разпределение между отделните възрастови
групи на населението от 15 до 64 години, и с
оглед възможността да бъде използван ефективно
радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за конкурентна
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медийна среда и условия за нейното развитие
на регионално ниво, слушателската аудитория
в региона да получи достъп до нова българска
радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо
качество на предлаганата услуга, СЕМ намира
за целесъобразно програмата, за създаването на
която ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение
конкурс, да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Шумен.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 443
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Шумен, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително, на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
стая № 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
98.9 MHz
гр. Шумен
РРТС
„Шумен“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
66
7840

43N16 35
26Е53 40
470 m
до 250 W
до 500 W
500 m
dB(μV/m).

ВЕСТНИК

БРОЙ 93
РЕШЕНИЕ № РД-05-186
от 24 септември 2013 г.

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Исперих, област Разград.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 444 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Исперих.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе един
конкурс за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 95.0 MHz.
Съветът взе предвид, че за гр. Исперих не са
провеждани конкурси. Отчитайки възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър, слушателската аудитория в региона
да получи достъп до нова българска радиопро
грама, СЕМ реши програмата, за създаването
на която ще бъде лицензиран радиооператор в
обявения с това решение конкурс, да бъде с общ
(политематичен) профил. В нея задължително
да присъстват предавания с информационна,
образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част
от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Исперих.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 444
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Исперих, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
95.0 MHz
гр. Исперих
ТВРС
„Исперих“,
пожарната

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
54
7841

43N42 44
26Е49 46
285 m
до 100 W
до 200 W
500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-187
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за Момчилград,
област Кърджали.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 446 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за Момчилград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация за две нови честотни назначения, намира за
целесъобразно програмите, за които ще бъдат
издадени лицензии, да са: една с общ (политематичен) профил и една със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
2 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.

ВЕСТНИК
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Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 90.8 MHz за
Момчилград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на Момчилград.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Момчилград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 446
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за Момчилград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
стая № 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
90.8 MHz
Момчилград
в рамките
на Момчилград
41N31 37
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Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
54
7842

25Е24 38
272 m
до 100 W
до 300 W
500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-188
от 24 септември 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за Момчилград,
област Кърджали.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 446 от 14.06.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за Момчилград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация за две нови честотни назначения, намира за
целесъобразно програмите, за които ще бъдат
издадени лицензии, да са една с общ (политематичен) профил и една със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
2 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 104.3 MHz.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
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използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Момчилград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 446
от 14.06.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за Момчилград, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 11 март 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 23 януари
2014 г. (четвъртък) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 21
ноември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

За председател:
А. Хаджиева
Приложение
104.3 MHz
Момчилград
в рамките
на Момчилград

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена
мощност:
Максимална ефективна височина
на АФС:
Медианна стойност на интензитета
на ЕМП:
54
7843

41N31 37
25Е24 38
272 m
до 100 W
до 300 W
500 m
dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-191
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за град Белоградчик, област Видин.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 501 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Белоградчик.
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Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за едно ново честотно назначение и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издадени лицензии, да са:
една с общ (политематичен) профил и една със
специализиран профил, насочена към аудитория
от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
2 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 90.6 MHz за град
Белоградчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Белоградчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 501
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена към
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Белоградчик, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
90.6 MHz
гр. Белоградчик
РРТС
„Белоградчик“,
административна
сграда

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7844

43N37 40
22Е42 21
844 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500 m
66 dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-192
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за град Белоградчик, област Видин.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 501 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Белоградчик.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за едно ново честотно назначение и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са:
една с общ (политематичен) профил и една със
специализиран профил, насочена към аудитория
от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
2 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
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Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 89.0 MHz за град
Белоградчик.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и пот
ребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на град
Белоградчик.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Белоградчик.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 501
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Белоградчик, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
89.0 MHz
гр. Белоградчик
РРТС
„Белоградчик“,
административна
сграда

ВЕСТНИК
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7845
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43N37 40
22Е42 21
844 m
до 300 W
до 1000 W
до 500 m
66 dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-193
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за град Берковица, област Монтана.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 502 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за град Берковица.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за едно ново честотно назначение и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са:
една с общ (политематичен) профил и една със
специализиран профил, насочена към аудитория
от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
2 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 96.5 MHz за град
Берковица.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български радиопрограми
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик на
радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това
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решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20
до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Берковица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 502
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена към
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за град Берковица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

96.5 MHz
гр. Берковица
почивна
станция,
м. Ашиклар

Географски координати:
Северна ширина
43N13 00
Географски координати:
Източна дължина
23Е07 30
Надморска височина на кота
терен:
560 m
Максимална мощност на изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m).
7846
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РЕШЕНИЕ № РД-05-194
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за град Берковица, област Монтана.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 502 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Берковица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за едно ново честотно назначение и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да са:
една с общ (политематичен) профил и една със
специализиран профил, насочена към аудитория
от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
2 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 102.7 MHz за град
Берковица.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на град
Берковица.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Берковица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 502
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
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Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за град Берковица,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
102.7 MHz
гр. Берковица
почивна
станция,
м. Ашиклар

Географски координати:
Северна ширина
43N13 00
Географски координати:
Източна дължина
23Е07 30
Надморска височина на кота
терен:
560 m
Максимална мощност на изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m).
7847
РЕШЕНИЕ № РД-05-195
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Козлодуй, област Враца.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 503 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Козлодуй. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
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Съветът, предвид предоставената информация
за две нови честотни назначения и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да
са: една с общ (политематичен) профил, една със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, и една със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 95.5 MHz за град
Козлодуй.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български радиопрограми
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик на
радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20
до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Козлодуй.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 503
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена към
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за град Козлодуй, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно излъчена мощност:

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
95.5 MHz
гр. Козлодуй
ТВРС
„Козлодуй“
43N47 06
23Е42 49
60 m
до 1000 W
до 3000 W
при спазване
на ХЗЗ

Максимална ефективна височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-196
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Козлодуй, област Враца.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 503 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Козлодуй. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за две нови честотни назначения и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да
са: една с общ (политематичен) профил, една със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, и една със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за прог-
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рамния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 96.3 MHz за град
Козлодуй.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на град
Козлодуй.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Козлодуй.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 503
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за град Козлодуй,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
96.3 MHz
гр. Козлодуй
бл. 30, ет. 11
43N47 01
23Е43 22
77 m
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Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7849

до 1000 W
до 3000 W
при спазване
на ХЗЗ
до 500 m
66 dB(μV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-197
от 1 октомври 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 1.10.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Козлодуй, област Враца.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 503 от 11.07.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за град Козлодуй.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид предоставената информация
за две нови честотни назначения и една честота,
на която осъществява дейност лице по § 9а от
ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно програмите, за които ще бъдат издавани лицензии, да
са: една с общ (политематичен) профил, една със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, и една със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 100.2 MHz за град
Козлодуй.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
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(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Козлодуй.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията във връзка с Решение № 503
от 11.07.2013 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена към
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Козлодуй, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2014 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 февруари 2014 г. (сряда) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
декември 2013 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
Максимална ефективно излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7850

100.2 MHz
гр. Козлодуй
ТВРС
„Козлодуй“
43N47 06
23Е42 49		
60 m
до 1000 W
до 3000 W
при спазване
на ХЗЗ
до 500 m
66 dB(μV/m).
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 501
от 12 септември 2013 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-70-00-413 от 14.10.2011 г. от
„Би Ди Си“ – ЕООД, с искане да се разреши
изработване на проект за парцеларен план за
инженерна инфраструкту ра извън границите
на урбанизираните територии на обект: пътна
връзка с Ботевградско шосе под трасето на
автомагистрала „Хемус“, район „Кремиковци“.
Към заявлението са приложени следните писмени доказателства: мотивирано предложение
за изработване на ПУП, копие от нотариален
акт № 29, том I, рег. № 5757, дело № 597/2008 г.,
задание за проектиране.
Искането е разгледано от отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична
община и на заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
протокол № ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 6.
Със заповед № РД-09-50-236 от 29.02.2012 г. на
главния архитект на Столична община е одоб
рено задание. С писмо изх. № ГР-70-00-413/2011
от 6.03.2012 г. на началник-отдел „Градоустройство“ издаденият акт е изпратен за сведение и
съблюдаване.
С писмо изх. № 6602-14 от 8.03.2012 г. на
главния архитект на „ Кремиковци“ с приложен
разписен лист е удостоверил, че № РД-09-50-236
от 29.02.2012 г. е съобщена.
Със заповед № РД-09-50-337 от 9.04.2012 г.
на главния архитект на Столична община е
доп уснато да се изработ и парцеларен п лан
в обхвата на мотивираното предложение. С
писмо изх. № ГР-70-00-413/2011 от 9.04.2012 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ заповедта е изпратена за съобщаване
на заинтересованите лица.
Със заявление вх. № ГР-70-00-431/2011 от
19.04.2012 г. проектът за подробен устройствен
план – парцеларен план за пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето на автомагистрала „Хемус“, район „Кремиковци“, е внесен в
Направление „Архитектура и градоустройство“
на СО заедно с копие от заповед № РС-13 от
12.03.2012 г.
С п и с м о и з х . № Г Р -7 0 - 0 0 - 41 3/ 2 011 о т
9.05.2012 г. на главния архитект на Столична
община до директора на „Държавен вестник“
е изпратено обявление за обнародване. В бр. 39
от 22.05.2012 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано обявлението.
С п и с м о и з х . № Г Р -7 0 - 0 0 - 41 3/ 2 011 о т
9.05.2012 г. проектът е изпратен в район „Кремиковци“ за сведение и обществено обсъждане.
С писмо изх. № 6602/14-(5) от 26.06.2012 г. на
главния архитект на район „Кремиковци“ с приложение: протокол от обществено обсъждане и
дискусия, заповед № РД-09-093 от 17.05.2012 г. на
кмета на район „Кремиковци“ за провеждане на
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обществено обсъждане, заповед № РД-09-093 от
17.05.2012 г. на кмета на район „Кремиковци“ за
определяне на протоколчик на обсъждането, копие
от обява във вестници „Класа“ и „Република“.
С решение № СО-229-ПР/2008 г. на директор
на РИОСВ – да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането за изработване на проекта е
със заповед № РД-09-50-337 от 9.04.2012 г. на
главния архитект на Столична община преди
влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от
2012 г., поради което на основание § 124 от
ПРЗ към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
производството следва да се извърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
Административното производство е инициирано от „Би Ди Си“ – ЕООД, с цел да се осъществи
пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето
на автомагистрала „Хемус“ на поземлени имоти
с идентификатори № 68134.8597.70, собственост
на дружеството.
Със заповед № 02-14-1417 от 31.05.2012 г. е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: кръгово кръстовище и пътна
връзка по АМ „Хемус“ при км 0+832. Предвид
това с оглед осигуряване на транспортен дост ъп на поземлени имоти с идентификатори
№ 68134.8597.70 е необходимо служебно да се
изработи и одобри подробен устройствен план,
с който да се предвиди изграждане на обект:
пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето
на автомагистрала „Хемус“.
С оглед обвързването на трасето с парцеларния
план на АМ „Хемус“ се изработва и одобрява
ПУП по чл. 110, ал. 5 ЗУТ.
Парцеларният план за пътна връзка с Ботев
градско шосе под трасето на автомагистрала „Хемус“ засяга поземлени имоти с идентификатори
№ 68134.8597.70, № 68134.8597.57, № 68134.8597.39,
№ 68134.8597.36 и № 68134.8597.27.
Към проекта е представен баланс на територията по вид собственост, баланс по начин
на трайно ползване и по видове територии по
предназначение.
Проектът отговаря на предвижданията на
ОУП на СО, с което са спазени изискванията на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Спазени са изискванията на закона за съобщаване на проекта и за провеждане на обществено
обсъждане.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-52/52 от 10.07.2012 г., т. 52, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план (ПП)
за обект: пътна връзка с Ботевградско шосе
под трасето на автомагистрала „Хемус“, район
„Кремиковци“.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7912
РЕШЕНИЕ № 529
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: урегулиран
поземлен имот – УПИ V-274, кв. 12, НПЗ „Хладилника – Витоша“, София, ул. Филип Кутев,
обособена част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, с АОС № 4197 от 24.03.1999 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване
на договори за дялово у частие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обекта.
3. Възлага на главни я изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за
приватизация да ск лючи приватизационната
сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
7907
РЕШЕНИЕ № 530
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: урегулиран
поземлен имот с идентификатор 80981.350.347
(бивша ученическа почивна база), с. Черни Осъм,
община Троян, област Ловеч, обособена част
от капитала на „Галатея 2002“ – ЕАД, с АОС
№ 1626 от 18.01.2013 г.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
7908
РЕШЕНИЕ № 531
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 4, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за 1197 бр. поименни акции,
собственост на Столична община, представляващи 34 % от капитала на „Спортно-развлекателен
комплекс „Корали“ – АД.
2. Възлага на Столичната общинска агенция за приватизация като орган на Столичния
общински съвет да извърши всички необходими действия във връзка с приватизацията на
акционерното участие на Столична община в
капитала на „Спортно-развлекателен комплекс
„Корали“ – АД.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационна сделка
за акционерното участие на Столична община в
капитала на „Спортно-развлекателен комплекс
„Корали“ – АД.
Председател:
Е. Герджиков
7909
РЕШЕНИЕ № 533
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: поземлен
имот с идентификатор 68134.2824.1489, София,
ул. Братя Станиславови 8, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, с
АОС № 2741 от 28.05.2012 г. и поземлен имот с
идентификатор 68134.4359.158, София, м. Люлин
10 м.р., ул. Гоце Делчев, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, с АОС
№ 7887 от 4.05.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
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дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
Председател:
Е. Герджиков
7910
РЕШЕНИЕ № 562
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 3,
ал. 4 и 8 ЗПСК, чл. 2 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА и в съответствие с Решение № 278
от 30.05.2013 г. на СОС Столичният общински
съвет реши:
1. Отменя от т. 2 до т. 9 вкл. в Решение № 1039
от 18.12.2006 г. и от т. 3 до т. 11 вкл. в Решение
№ 576 от 9.10.2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.) на
Столичния общински съвет.
2. Открива процедура за приватизация на
акционерното участие на Столична община в
капитала на „Общинска банка“ – АД.
3. Възлага на Столичната общинска агенция
за приватизация като орган на Столичния общински съвет да открие процедура за провеждането
на открит конкурс за избор на консултант за
цялостно консултиране на приватизацията на
акционерното участие на Столична община в
капитала на „Общинска банка“ – АД.
4. Утвърждава следните задачи на консултанта
за първия етап от неговата дейност:
– изготвяне на анализ на правното състояние
на банката;
– изготвяне на приватизационна оценка;
– изготвяне на информационен меморандум;
– изготвяне на проект за Стратегия за приватизация на банката, в т.ч. обосновано предложение за определяне на метод за приватизация.
4.1. Първият етап приключва след вземане
на решение от СОС за определяне на метод за
приватизация и цена на акционерното участие
на Столична община в капитала на „Общинска
банка“ – АД.
5. Утвърждава следните задачи на консултанта
за втория етап от неговата дейност:
– предприватизационен маркетинг (намирането на стратегически инвеститор/и с предварително одобрение или потвърждение от БНБ
по реда на Закона за кредитните институции);
– консултиране при подготовката на конкурсната или тръжната документация, в т.ч. при
изготвяне на проект на приватизационен договор.
5.1. Вторият етап приключва след сключването
на приватизационния договор за продажба на
акционерното участие на Столична община в
капитала на „Общинска банка“ – АД.
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6. В конкурсните условия Столичната общинска агенция за приватизация да заложи следните
изисквания и възнаграждение на консултанта,
както следва:
6.1. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите следва да отговарят кумулативно
минимум на следните изисквания:
а) да са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения, които отговарят на предварително
обявените условия;
б) да осъществяват основно дейност като
правен или финансов консултант, като не помалко от 80 % от приходите от дейността им за
последните три финансови години са формирани
от тази основна дейност;
в) да имат приходи от дейността за всяка от
последните три финансови години не по-малко
от 3 000 000 лв.;
г) да притежават застраховка професионална
отговорност с общо покритие не по-малко от
1 000 000 евро или равностойността им в друга
валута;
д) да притежават опит в сливания и придобивания на търговски банки;
е) да има опит в изготвянето на анализи на
правното състояние, приватизационни оценки и
информационни меморандуми по ЗПСК, включително не по-малко от два проекта, възложени
в последните три години;
ж) да има опит в обслужването на търговски
банки в Република България, включително не
по-малко от два проекта, възложени в последните три години;
з) да разполагат с екип, който включва правоспособни юристи с опит по букви „д“, „е“ и
„ж“, квалифицирани икономисти или финансист с
опит по букви „д“ и „е“ и независими оценители
съгласно действащото законодателство.
6.2. Възнаграждение на консултанта, както
следва:
а) фиксирано възнаграждение в размер до
150 000 лв. общо за изпълнение на задачите и
по двата етапа;
б) възнаграждение при успешно приключване
на приватизационната сделка – сума в размер
до 2 % от размера на покупната цена съгласно
приватизационния договор.
7. Задължава главния изпълнителен директор на СОАП в проекта за ГОПРП в приходно-разходната сметка на средствата по Фонда
за покриване на разходите за приватизация и
следприватизационен контрол за 2014 г., т. ІІ.
Разходи, по т. 1.2.3. Консултантски услуги да
предвиди средствата по т. 6.2.
8. Задължава СОАП след приключване на
работата на консултанта по първия и по втория
етап да внeсе доклад за извършената работа.
Председател:
Е. Герджиков
7906
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 911
от 4 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.11.2013 г. в 10 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за помещение към трафопост,
ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев 40, м. НПЗ
Средец, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7670

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 912
от 4 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.11.2013 г. в 14 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.4092.4777 (УПИ
IV – общ., кв. 13), София, местност Цариградско
шосе, обособена част от капитала на „Софийски
имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 183 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

ВЕСТНИК
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4. Депозитът за участие – 18 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 913
от 4 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.11.2013 г. в 13 ч. в агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
39791.6013.419 с производствени сгради (извън
регулация) – бивша ТПК „Щастие“, намиращи
се в с. Кривина, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 475 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 47 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 914
от 4 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.11.2013 г. в 10 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор № 68134.1108.8 и построените в
него 2 сгради с идентификатори № 68134.1108.8.1
и 68134.1108.8.2, кв. 14, София, ул. Сирма войвода
16, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 353 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 32.4
от 9 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 000137 по КВС на землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, отреден за изграждане на РС „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Аксаково, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ и със
следните градоустройствени показатели: Устр.
зона – Пп; Е/Н – (≤15); Пл – 50 %; Кинт. – 1,5;
Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7821
РЕШЕНИЕ № 915
от 4 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.11.2013 г. в 13 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за помещение, ж.к. Красна
поляна 1, бл. 38Б, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 56 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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Председател:
Св. Добрева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-13-7706-375
от 7 октомври 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти на земеделски
земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в мащаб 1:1000 на
местности Над асфалта и Калето, кадастрален
район 103 и кадастрален район 102, землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
който е изложен в административната сграда на
Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7863

Областен управител:
И. Великов
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ЗАПОВЕД № РД-13-7706-376
от 7 октомври 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в графичен
и цифров вид в М 1:1000 на част от селищно
образувание „Терасите“, кадастрален район 100,
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, който е изложен в административната
сграда на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
И. Великов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 885
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2013 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, представляващ:
„Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310
по КККР на с. Арбанаси, заедно с построени
в този имот сгради“, собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

7873

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 738
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява:
1. изменение на общия устройствен план на град
Казанлък, като се включват и части от землището на гр. Казанлък (входовете откъм гр. София,
язовир „Копринка“, гр. Стара Загора, гр. Шипка,
с. Енина, с. Бузовград и кв. Минерални бани);
2. схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, зелени системи и план-схема
за комуникационно-транспортната система в
обхвата на ОУП.

7792

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 748
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ във връзка с чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот (ПИ) № 100007, собственост на Слави
Николов Стефанов, с площ 3 дка нива, шеста
категория, намиращ се в местност В село в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ: 40292, за промяна
предназначението на имота в „за автосервиз,
обслужващи постройки и жилищни сгради“:
1. план за застрояване на ПИ № 100007 в
смесена зона с предназначение „за автосервиз,
обслужващи постройки и жилищни сгради“ с
параметри на застрояване: до 3 етажа, до 10 м
височина с площ на застрояване 80 %, коефициент
на интензивност 2,5 и 20 % площ на озеленяване;
2. схеми за електроснабдяване, водоснабдяване
и канализация на имота по т. 1;
3. одобрява парцеларен план на подземен
електропровод за захранване на ПИ по т. 1, преминаващ през ПИ № 000311 (дължина 38,41 м,
сервитут – 115,25 кв.м) – пасище, мера – публична общинска собственост; ПИ № 000209 (дължина
48,02 м, сервитут – 144,26 кв.м) и ПИ № 000203
(дължина 3,98 м, сервитут 11,92 кв.м) – полски
пътища, публична общинска собственост, всички в
землището на гр. Крън, местност В село, ЕКАТТЕ:
40292, община Казанлък, с обща дължина на
трасето 90,41 м и общ сервитут 271,43 кв.м.

7793

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 771
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява изменение на план за регулация на
част от квартали 43 и 44 по плана на Дунавци,
както следва:
– промяна границите на урегулиран поземлен
имот IX – за озеленяване в кв. 44;
– обединяване на урегулиран поземлен имот
II-434, за бензиностанция и газстанция в квартал
43 с част от УПИ IX – за озеленяване в кв. 44,
като се запазва отреждането за бензиностанция
и газстанция.

7794

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 773
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява:
1. подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 073013 от
5,192 дка, местност Касмера, четвърта категория,
с начин на трайно ползване „изоставена нива“,
землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, за про-
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мяна предназначението на земята в „за производствено-складова дейност и административна
база“ с параметри: ниско свободно застрояване
с височина до 10 м, плътност на застрояване
40 – 80 %, коефициент на интензивност от 1 до
2,5 и плътност на озеленяване 20 – 40 %;
2. схеми за електроснабдяване и водоснабдяване и транспортен достъп с организация на
движение на имота, посочен в т 1.
Председател:
Н. Златанов
7795
РЕШЕНИЕ № 774
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява:
1. подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 104015 с площ
0,575 дка, с начин на трайно ползване „овощна
градина“, четвърта категория, местност Кайнаклъка, собственост на Стоян Георгиев Стоянов,
при граници и съседи ПИ: № 104021, № 104026,
№ 104012 и № 104017 – зеленчукови култури, частна собственост, и № 104013 и № 104016 – овощни
градини, частна собственост; № 104011 – др.
селищни територии, държавен поземлен фонд,
всички в местност Кайнаклъка, землище гр. Казанлък, ЕК АТТЕ: 35167;
2. схеми на електроснабдяване и водоснабдяване на имота, описан в 1.
Председател:
Н. Златанов
7796

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 726
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 19 от 14.08.2013 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на техническата инфраструктура – външно кабелно ел. захранване
на ПИ 63427.159.670 в местност Конубунар, зем
лище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
7798

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 951
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
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урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – ниско напрежение, и
водопровод от урбанизираната територия на с. Чокоба, община Сливен, до ПИ 036130, м-ст Остър
камък, з-ще с. Чокоба, община Сливен, отреден
„За бензиностанция и газстанция“, преминаващи
през имоти 000130, 000140, 000713, 036103, 036112,
036126 и 103023 – частна и общинска собственост
в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
За председател:
Б. Павлов
7862

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 461
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Съоръжение
за пречистване на инфилтратните води от Регионално депо за твърди отпадъци – гр. Смолян“, с
трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори:
564.3, 564.11, 564.7, 576.546, 578.4, 577.553, 577.552,
577.1, 577.550, 578.2, 509.334, 509.7, 580.518, 580.519,
509.11, 580.517, 580.1, 510.4 и 582.1, в местностите
Герзовица, Барчината и Дълбок прослоп, землище
Смолян, община Смолян.
Председател:
Ф. Топов
7799
РЕШЕНИЕ № 462
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно
захранване на 20 kV от БКТП „ПВЛ – Стойките“ до подстанция 110/20 kV „Пампорово“,
с. Стойките, община Смолян“, с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори: 69345.10.106,
69345.10.105 и 69345.10.67 в землище Стойките,
община Смолян.
Председател:
Ф. Топов
7800
РЕШЕНИЕ № 463
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за пътническа въжена линия (ПВЛ) – поземлен имот
с идентификатор 69345.6.1146 с обособяване на
нов УПИ І-1146 за лифтова станция в землище
Стойките, община Смолян.
Председател:
Ф. Топов
7801
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РЕШЕНИЕ № 464
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Работно
и аварийно осветление на „Зелена ски писта“,
аварийно осветление на ПВЛ – 2 и ски писти
„Гигантски слалом“, „Стената“ в КК Пампорово,
община Смолян“, с трасе, преминаващо през ПИ
с идентификатори: 67653.590.349, 67653.590.350,
67653.591.8, 67653.591.9, 67653.11.19, 67653.11.344,
67653.12.1, 67653.14.1, 67653.15.346, 67653.16.1,
67653.590.7, 67653.590.8, 67653.590.9, 67653.590.13,
67653.590.20, 67653.590.343, 67653.590.347, 67653.17.2,
67653.590.19 и 67653.590.348, в землище Смолян, община Смолян, и ПИ с идентификатори:
69345.6.113 и 69345.6.242, в землище Стойките,
община Смолян.

7802

Председател:
Ф. Топов

30. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 0230/2012/000055 от
2.10.2013 г. възлага на Славчо Кирилов Ставрев
от Пловдив, кв. Коматево, ул. Велека 5, следния
недвижим имот: дворно място с площ 740 кв.
м, съставляващо УПИ 403 в кв. 76 по ПУП на
с. Катуница, ул. Марица 9, община Садово, област Пловдив, при граници: улица, УПИ ХІ-402,
УПИ Х-411 и УПИ І-404. Имотът е регистриран
в Службата по вписванията при Асеновградския
районен съд съгласно нотариален акт № 165,
том 2, рег. № 4801, дело № 352, вписан в Службата по вписванията при АРС с вх. рег. № 2637
от 30.06.2009 г., № на акта: 69, том 10, дело
№ 1550/2009 г. Сграда, построена в гореописания имот, изграждането на която е започнало,
съгласно Разрешение № 16 от 12.03.2010 г. на
Община Садово, представляваща: двуетажна
масивна жилищна сграда с площ 125,38 кв. м и
РЗП 250,76 кв. м, състояща се от партерен етаж,
включващ антре; стая; всекидневна с изход към
двора; кухненски бокс; баня с тоалетна; стълбище към втори етаж; втори етаж – стая всекидневна-хол; две стаи; баня с тоалетна и открита
тераса. Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
7870
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 0578/2011/000123 от
10.10.2013 г. възлага на „Еми“ – ООД, БУЛСТАТ
812187989, Бургас, ул. Адам Мицкевич 1, вх. Б,
ет. 3, представлявано от Дончо Жеков Станков,
следния недвижим имот: поземлен имот № 90 в
кв. 3 по плана на Промишлена зона „Юг – Запад“, Бургас, с площ 2000 кв. м – незастроен
имот за производствен, складов обект, при гра-
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ници: крайна регулационна линия, ПИ № 91,
път, общински имот, с кадастрален идентификатор: 07079.663.606, съседи с идентификатор:
07079.663.16, 07079.663.604. Имотът е регистриран
в Службата по вписванията – Бургас, съгласно
нотариален акт с № 9 от 11.10.2007 г., № от вх. рег.
№ 16728/2007 , акт № 9, том 44. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
7871
31. – Националната академия за театрално
и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София,
обявява конкурс за доцент по професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
и научна специалност „Кинознание, киноизкуство
и телевизия“ (филмово и телевизионно операторство) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
НАТФИЗ, ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А301,
тел. 9231-243.
7822
78. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално направление 5.4. Енергетика, научна специалност
или учебна дисциплина Корабни електроенергийни системи към катедра „Електроснабдяване
и елек т рообзавеж дане“; Елек т ротех ни ческ и
факултет, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
7902
16. Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент по 05.07.05
Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка (включително методика на лечебната физкултура) за нуждите на
сектор „Физикална медицина, рехабилитация
и ерготерапия“ към ФОЗ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета, Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
7853
20. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурси за двама професори в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност 03.01.38 Анестезиология и реаниматология – един за нуждите
на Клиника по интензивно лечение и един за
нуждите на Втора детска клиника по анестезиология и интензивно лечение с операционен
блок, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен
21, тел. 9154-400.
7852
9. – Институтът за изследване и развитие
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление“ за нуждите на отдел „Продоволствена сигурност и маркетинг на храните“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – в института,
Пловдив, бул. Васил Априлов 154, тел. 032/952109,
факс 032/952286.
7901
82 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на водоровод с дължина 81 м от същестуващ водопровод
∅63ПЕВП до ПИ 125004, м. Под селото, по КВС
на землище Гелеменово, преминаващ изцяло в
полски път, означен като ПИ 000355 по КВС
на землище Гелеменово, съгласно изчертаните
със синьо трасе и сервитути и регистъра на засегнатите собственици. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
7933
8 3. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелно ел. захранване с дължина 1151 м от нов
стълб на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини“ до
ПИ 260017 и ПИ 260052, м. Гигова черника, по
КВС на землище Мало Конаре, преминаващо
през ПИ № 000409, 000392 и 000471 – полски
пътища, ПИ № 000415 – отводнителен канал, ПИ
№ 175047 – пасище, мера, и ПИ № 000404 – местен път, съгласно изчертаните с червено трасе
и сервитути и регистъра на засегнатите собственици. Проектът е изложен в общината, ет.
5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
7934
8 4 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод с дължина 85 м от същестуващ ЖР
стълб на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини“ до ПИ
001380, м. Градището, по КВС на землище Мало
Конаре, преминаващ през ПИ 132025 – нива и
местен път – ПИ 000355 по КВС на землище
Мало Конаре, съгласно изчертаните с червено
трасе и сервитути и регистъра на засегнатите
собственици. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
7935
56. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че са изработени ПУП – парцеларни планове за трасета на външен водопровод
и външно ел. захранване до имот с идентификатор № 56126.187.10 по КККР, м. Айран Бунар,
землище гр. Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски имоти
по одобрена кадастрална карта, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП
за външен водопровод, както следва: 56126.187.52,
56126.171.54 и 56126.171.55, и външно ел. захран-
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ване, както следва: 56126.171.53, 56126.187.52,
56126.171.54, 56126.171.55 и 56126.171.52 – землище
гр. Петрич. Проектите се намират в сградата на
Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7894
20. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.35.181, 65365.35.193, 65365.35.107,
65365.35.99, 65365.35.67, 65365.35.37, 65365.35.183
и 65365.35.184 по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на
oт па дъчни те и дъж довни те води и външно
елек т роза х ра н ва не – н иско на п режен ие, на
обект „Три малкоетажни къщи за настаняване
на туристи“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
от Закона за уст ройство на територи ята за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.35.181,
местност Под ридо, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-336
от 18.09.2009 г. на началника на СГКК – Кюстендил. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта
и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него
до кмета на община Сапарева баня.
7806
20а. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.35.10, 65365.35.193, 65365.35.194,
65365.35.195, 65365.35.99, 65365.35.181, 65365.35.39,
65365.35.67, 65365.35.183, 65365.35.184 и 65365.35.37
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
у рбанизираната територия – канализационно
отк лонение за отвеж дане на отпадъчните и
дъждовните води, и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Средноетажна
жилищна сграда“, предвидени с план-схеми за
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канализация и електрификация към проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.35.10,
местност Валявица, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ересу ва н и т е л и ца могат да п регледат
проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него до кмета на община Сапарева баня.
7807
20б. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
т ери т ориа лен о бх ват – поз ем лен и и мо т и с
идентификатори 65365.32.112 и 65365.32.319 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение
за отвеждане на отпадъчните и дъждовните
вод и и вън ш но елек т роза х ра н ва не – н иско
напрежение, на обект „Сграда за обществено
обслужване с предназначение „Семеен хотел“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за
устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 65365.32.112, местност Света вода,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № К Д-14-10-95 от 10.04.2009 г. на
началника на СГКК – Кюстендил. Проeктът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция
„Архитектура, градоустройство и контрол по
строителството“ при Община Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до кмета на
община Сапарева баня.
7808
20в. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
израбо т ен п роeк т за под робен ус т ройс т вен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със след-
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ния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори 65365.31.63 и 65365.32.314 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и
външно електрозахранване – ниско напрежение,
на обект „Две малкоетажни къщи за настаняване на туристи“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
от Закона за уст ройство на територи ята за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.31.63, местност Горнио герен, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7809
20г. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 028092, 028031 и 028072 по картата
на възстановената собственост в землището на
с. Овчарци, община Сапарева баня, третиращ
изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нуж ди и външно електрозахранване – ниско
напрежение, на обект „Малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
от Закона за уст ройство на територи ята за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 028092, местност
Герено, по картата на възстановената собственост
в землището на с. Овчарци, община Сапарева
баня. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат про-
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екта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7810
20д. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.24.19 и 65365.24.622 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ
изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нуж ди и външно електрозахранване – ниско
напрежение, на обект „Малкоетажна къща за
настаняване на туристи“, предвиден с проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с и ден т ификатор 65365.24.3,
местност Герено, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-1815 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7811
20е. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.31.57, 65365.32.315, 65365.32.314,
65365.32.316 и 65365.32.339 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на
отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект
„Две сгради за обществено обслужване с предназначение – „Офисни сгради“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията
за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.31.57, местност Черемидарнико, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Проeктът за подробен устройствен

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7812
20ж. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.11, 65365.32.10, 65365.32.7,
65365.32.6, 65365.32.311, 65365.32.314 и 65365.32.187
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и
външно електрозахранване – ниско напрежение,
на обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Семеен хотел“ и една малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията
за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.32.11, местност Горнио герен, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7813
20з. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.221, 65365.32.312, 65365.32.309
и 65365.32.326 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на eлементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните
и дъждовните води и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Една сграда
за обществено обслужване с предназначение
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„Семеен хотел“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от
Закона за устройство на територията за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65365.32.221, местност
Шишкова кория, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-1815 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7814
20и. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.35.107, 65365.35.105, 65365.35.95,
65365.210.956, 65365.35.96, 65365.35.79 и 65365.45.41
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
у рбанизираната територия – канализационно
отк лонение за отвеж дане на отпадъчните и
дъждовните води и външно електрозахранване – средно напрежение, на обект „Една сграда
за обществено обслужване с предназначение
„Хотел“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от
Закона за устройство на територията за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65365.35.107, местност
Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7815
20й. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
израбо т ен п роeк т за под робен ус т ройс т вен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с и ден т ифи к ат ори 65365.58.14, 65365.58.254,
65365.58.256, 65365.24.181,65365.24.631, 65365.25.378
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и 65365.32.370 по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на
отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване – средно и ниско напрежение, на
обекти, както следва: обект „Балнеохотелски
комплекс“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
от Закона за уст ройство на територи ята за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.58.14,
местност До Джерман, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК; обект „Хотелски комплекс“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за
устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот
с и ден т ификат ор 65365.58.254, мест ност До
Джерман, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-17 от
18.01.2012 г. на началника на СГКК – Кюстендил; обект „Една средноетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за
устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот
с и ден т ификат ор 65365.58.256, мест ност До
Джерман, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-17 от
18.01.2012 г. на началника на СГКК – Кюстендил. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта
и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него
до кмета на община Сапарева баня.
7816
20к. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.24.19 и 65365.24.622 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ
изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
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територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нуж ди и външно електрозахранване – ниско
напрежение, на обект „Малкоетажна къща за
настаняване на туристи“, предвиден с проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с и дентификатор 65365.24.2,
местност Герено, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-1815 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7817
20л. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
израбо т ен п роeк т за под робен ус т ройс т вен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори 65365.31.28 и 65365.32.314 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно oтклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и
външно електрозахранване – ниско напрежение,
на обект „Две малкоетажни къщи за настаняване
на туристи“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
от Закона за уст ройство на територи ята за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.31.28, местност Горнио герен, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7818
39. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на
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водопровод и канализация от съществуващи
водопровод и канализация в ПИ 67338.98.18,
з-ще гр. Сливен, до ПИ 67338.98.46, м-ст Аркара
коруч, з-ще гр. Сливен, отреден „За разширение
на складова база“. Трасетата преминават през
имот 67338.98.18 – полски път, общинска собственост, в същото землище. Проектът е изложен в
общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
7860
39а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на
водопровод и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 000283 до ПИ 000303,
землище с. Тополчане, община Сливен. Трасето
преминава през имоти 000283 и 000287 – полски
и местен път, общинска собственост в същото
землище. Проектът е изложен в общината, стая
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7861
2. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 466 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 26.09.2013 г., протокол № 27, е разрешено и се
одобрява задание за изработването на проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Изграждане на велопарк в курортен
комплекс Пампорово“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 67653.11.344,
67653.14.1, 67653.16.1, 67653.17.2 , 67653.18.1,
67653.447.60, 67653.447.62, 67653.447.88, 67653.447.89,
67653.447.95, 67653.447.96, 67653.447.99, 67653.447.100,
67653.447.102, 67653.448.8, 67653.448.15, 67653.590.6,
67653.590.8, 67653.590.9, 67653.590.19, 67653.590.20,
676 53. 59 0 . 3 43, 676 53. 59 0 . 3 4 8 , 676 53. 59 0 . 3 49,
67653.590.350, 67653.591.10 в землище Смолян,
о бщ и на С мол я н, и 69345.0.157, 69345.0.158,
69345.0.160, 69345.0.161, 69345.0.162, 69345.0.164,
69345.0.172, 69345.0.213, 69345.6.112, 69345.6.113,
69345.6.156, 69345.6.500, 69345.6.501, 69345.6.1150,
69345.6.1152, 69345.27.8 и 69345.27.11 в землище
Стойките, община Смолян. Проектът и решението са изложени в приемната на дирекция
„Устройство на територията“ в Община Смолян – бул. България 12, и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
7803
2а. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 473 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 26.09.2013 г., протокол № 27, е разрешено
изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на УПИ V, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV,
ХVІ, ХVІІ и парк в кв. 36 и УПИ ІV, V, VІ,
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VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV в кв. 26 по
плана на с. Смилян със следните устройствени
параметри: устройствена зона – Жм, височина
на застрояване – до 10 м (3 етажа); плътност
на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,2; озеленяване – мин. 40 %. Проектът и решението
са изложени в приемната на дирекция „Устройство на територията“, Община Смолян – бул.
България 12, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7804
2б. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 465 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 26.09.2013 г., протокол № 27, е разрешено и
се одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план – устройствена схема за обект: „Система
за изкуствено заснежаване в курортен комплекс
Пампорово“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.10.1, 67653.10.2,
67653.10.4, 67653.10.17, 67653.11.17, 67653.11.26,
67653.11.30, 67653.11.344, 67653.12.1, 67653.14.1,
67653.14.6, 67653.14.7, 67653.15.300, 67653.15.345,
67653.16.1, 67653.17.1, 67653.17.2, 67653.17.3, 67653.18.1,
67653.18.3 67653.18.4, 67653.447.9, 67653.447.74,
67653.447.76, 67653.447.84, 67653.447.85, 67653.447.86,
67653.447.87, 67653.447.88, 67653.447.89, 67653.447.90,
6 7 6 53 . 4 4 7. 9 6 , 6 7 6 53 . 4 4 7.11 3 , 6 7 6 53 . 4 4 7. 5 5 4 ,
67653.447.667, 67653.447.705, 67653.589.5, 67653.590.8,
67653.590.9, 67653.590.19, 67653.590.20, 67653.590.343,
676 53. 59 0 . 3 47, 676 53. 59 0 . 3 4 8 , 676 53. 59 0 . 3 49,
67653.590.350, 67653.591.4, 67653.591.7, 67653.591.8,
67653.591.9, 67653.591.5, 67653.16.9 в землище Смолян, община Смолян, и 69345.0.161, 69345.0.172,
69345.0.198, 69345.0.208, 69345.0.212, 69345.0.217,
69345.6.110, 69345.6.112, 69345.6.113, 69345.6.114,
69345.6.115, 69345.6.121, 69345.6.132, 69345.6.134,
69345.6.156, 69345.6.208, 69345.6.209, 69345.6.216,
69345.6.233, 69345.6.284, 69345.6.307, 69345.6.323,
69345.6.1152, 69345.9.553, 69345.9.554, 69345.9.5577,
69345.9.558, 69345.9.559, 69345.9.562, 69345.9.563,
69345.9.634, 69345.9.635, 69345.9.636, 69345.9.828,
69345.10.75, 69345.10.115, 69345.10.173, 69345.10.174,
69345.10.176, 69345.10.177, 69345.10.178, 69345.10.183,
69345.10.254, 69345.10.255, 69345.10.257, 69345.10.259,
69345.10.342, 69345.10.346, 69345.10.459, 69345.10.460,
69345.10.461, 69345.10.462, 69345.10.463, 69345.10.464,
69345.10.465, 69345.10.542, 69345.10.546, 69345.10.547,
69345.10.548, 69345.10.549, 69345.10.572, 69345.10.578,
69345.10.726, 69345.27.7, 69345.27.8, 69345.27.11 и
69345.48.1 в землище Стойките, община Смолян.
Проектът и решението са изложени в приемната
на дирекция „Устройство на територията“, Община Смолян – бул. България 12, и на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7805
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Административният съд – Варна, ХХХII състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Георги Стефанов Гочев
с предмет Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР
на с.о. „Ваялар“ и с.о. „Траката“, „Горна Трака“,
относно ПИ № 127, кв. 176. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 4407/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
7920
Административният съд – Габрово, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по оспорване от Съюза на юристите в България – София,
на Заповед № 1497 от 29.07.2013 г. на кмета на
община Габрово, с която е одобрен ПУП – план
за регулация (ПРЗ) за частично изменение на
застроителния и регулационния план (ЧИ на
ЗРП) за част от кв. 19 по плана на с. Боженци,
община Габрово, в частта относно УПИ III-193
е образувано адм.д. № 132/2013 г. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда
със съдържание съгласно чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
7888
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Красимир Йосифов Филипов от
Велинград против Заповед № 695 от 31.05.2013 г.
на кмета на община Велинград. С обжалваната заповед е одобрено ЧИ на ПУП – план за
застрояване, засягащ УПИ VIII-3990, IX-3990 и
X-3989 в кв. 93 по плана на Велинград, като е
завишена етажността до три етажа в цитираните
по-горе имоти. По жалбата е образувано адм.
дело № 542/2013 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
7921
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба, подадена от Заприн Кръстев
Рибаров от Пловдив против Заповед № 79 от
14.05.2013 г. на кмета на община Пазарджик, с
която е одобрен проект за изменение на план
за регулация за улица тупик с о.т. 80 – 263, заключена между квартали 11, 12 и 10 по плана
на с. Пищигово, с който същата се проектира
по изпълнената на място улица и се коригират
регулационните линии на УПИ в трите квартала, обслужвани от улицата. По жалбата е
образувано адм. д. № 501/2013 г. по описа на
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Административния съд – Пазарджик. По делото е
постановено Определение № 1190 от 16.09.2013 г.,
с което жалбата на Заприн Кръстев Рибаров
против Заповед № 79 от 14.05.2013 г. на кмета на
община Пазарджик е оставена без разглеждане
в частта, с която се променят регулационните
линии на останалите УПИ в трите квартала,
обслужвани от улицата, извън съсобствения му
УПИ ІІІ-216, кв. 11 по плана на с. Пищигово, и
производството по делото е прекратено в тази
му част. Заинтересованите лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7922
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.
дело № 8441/2013 г., VІІ троен състав, по жалба
на „Аутолукс“ – ЕООД, срещу разпоредбите на
чл. 23, ал. 1 и 4 и чл. 26, ал. 1 от Наредбата за
определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги, предоставяни от Столичната
община, приета с Решение № 894 по протокол
№ 93 от 23.11.2006 г. Делото е насрочено за
6.12.2013 г. от 10 ч.
7867
Варненският окръжен съд уведомява Любомир Любенов Петков от София, че има качеството
на ответник по гр.д. № 1308/2013 г. по описа на
Окръжния съд – Варна, гражданско отделение,
Х състав, образувано по предявен от Диана
Петкова (Пекова) Боцева иск за прекратяване
учреденото от нея в негова полза пожизнено
безвъзмездно право на ползване върху недвижим
имот във Варна, и му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на Окръжния
съд – Варна, за връчване на съобщения по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея, в противен случай ще му бъде назначен особен представител и делото ще се гледа
в негово отсъствие съгласно чл. 48, ал. 2 ГПК.
7923
Горнооряховският районен съд уведомява
ответника Сеийт Ахмет Бугдайджъ, роден на
12.05.1981 г., гражданин на Република Турция,
че има образувано гр.д. № 1398/2013 г. по описа
на съда със страни: Фатме Салимова Хасанова – ищец, и Сеийт Ахмет Бугдайджъ – ответник, с основание на иска чл. 49, ал. 1 СК, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде отговор по чл. 131 ГПК,
като в противен случай делото ще се разгледа
с участието на особен представител съгласно
чл. 48, ал. 2 ГПК. Съдебното заседание по делото
е насрочено за 7.11.2013 г. от 9,45 ч.
7865
Разградският районен съд призовава Тодор
Цонев Тодоров с неизвестен адрес в Р. България,
роден на 26.11.1944 г., да се яви незабавно в качеството си на ответник в Районния съд – Разград, в стая № 106 за получаване на исковата
молба и приложенията по гр. д. № 722/2013 г.
по описа на съда. Ответникът да посочи в двуседмичен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ съдебен адрес в
страната. Ако въпреки обнародването ответникът
не се яви в съда, за да получи съобщението по
чл. 131 ГПК с приложените книжа, съдът ще
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му назначи особен представител на разноски
на ищеца и делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7851
Софийският районен съд, 34 състав, призовава Патриша Уилис с последен адрес София, ул.
Аксаков 10, вх. 1, ап. Б, сега с неизвестен адрес,
Джейми Томас Джулиан Лайл с последен адрес
София, ул. Аксаков 10, вх. 1, ап. Б, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 12.03.2014 г. в
14,30 ч. като ответници по гр.д. № 28338/2012 г.,
заведено от „Топлофикация – София“ – ЕА Д,
облигационно. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7886
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 80 състав, уведомява Ахмед Хиба,
г ра ж данин на А л ж ир, роден на 7.01.1986 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България и неизвестен адрес в
чужбина, че има качеството на ответник по
гр.д. № 8304/2013 г. по описа на СРС, III ГО,
113 състав, образувано по предявен от Виолета
Николова Стойнова от София, ж.к. Надежда, бл.
236, вх. В, ет. 8, ап. 79, иск с правно основание
чл. 49 СК – за развод, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, III ГО, за връчване
на книжата по делото по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея.
7887
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 410/2013 г. с ищец – Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, София, и ответници – Атанас Димитров Атанасов с постоянен адрес Петрич,
ул. Тетово 9, и адрес за призоваване – Затвора
в гр. Бобов дол, Димитрина Георгиева Атанасова с постоянен адрес Петрич, ул. Тетово 9, и
Димитър Атанасов Атанасов с постоянен адрес
Петрич, ул. Тетово 9, с правно основание чл.28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.), с което да се отнеме
в полза на държавата следното имущество на
обща стойност 1 208 340 лв., а именно:
От Атанас Димитров Атанасов на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм):
– С у мата в размер 750 л в., п редс та вл яв а щ а 1 5 д ру же с т в ен и д я л а в к а п и т а л а н а
„Хелас“ – ООД, ЕИК 101641615, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Капитан
Никола Парапанов 30, собственост на Атанас
Димитров Атанасов.
От Атанас Димитров Атанасов и Димитрина
Георгиева Атанасова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.602.798.6.3 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
с адм. адрес: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Тетово
9, ет. 3, който самостоятелен обект се намира
в сграда № 6, разположен в поземлен имот с
идентификатор 56126.602.798, който обект е
на 1 ниво, с предназначение на обекта: жилище, апартамент: при съседни самостоятелни
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обекти в сградата: на същия етаж – няма; под
обекта – 56126.602.798.6.2; над обекта: няма, и
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56126.602.798.6.4 , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със
заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, с адм. адрес:
гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Тетово 9, етаж 1, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 6 ,
разположен в поземлен имот с идентификатор
56126.602.798, който обект е на 1 ниво, с предназначение на обекта: за търговска дейност, с площ
68 кв. м; при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 56126.602.798.6.1; под
обекта – няма; над обекта: 56126.602.798.6.2, а по
акт за узаконяване № 19 от 30.10.2003 г., издаден
от Община Петрич, представлява надстройка
на един етаж и пристройка на съществуваща
двуе тажна масивна жилищна сграда с кафеаперитив, построена в у регулиран поземлен
имот ІІ-798 (втори, отреден за поземлен имот с
планоснимачен номер седемстотин деветдесет и
осми) в кв. 142 по плана на гр. Петрич, ул. Тетово
9. Имотът е собственост на Атанас Димитров
Атанасов и Димитрина Георгиева Атанасова.
– 2/3 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56126.602.798.6.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Петрич, одобрени със заповед № РД-18-70 от
14.12.2010 г. на изп. директор на АГКК – София,
с адм. адрес: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Тетово
9, ет. 1, който самостоятелен обект се намира
в сграда № 6, разположен в поземлен имот с
идентификатор 56126.602.798, който обект е на
1 ниво, с предназначение на обекта: жилище,
апартамент: при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 56126.602.798.6.4;
под обекта – няма; над обекта: 56126.602.798.6.2,
а по документ за собственост представл ява
първи етаж от източния калкан на триетажната
масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот ІІ-798 (втори, отреден за
поземлен имот с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и осми) в кв. 142 по плана на
гр. Петрич, ул. Тетово 9, при съседи на имота
по скица: от две страни – улица, УПИ І-797,
УПИ XI-799 и УПИ III. Имотът е собственост
на Атанас Димитров Атанасов и Димитрина
Георгиева Атанасова.
– Лек автомобил марка и модел „БМВ 524“ с
peг. № Е 6483 АК, рама № WBAHA61010BB05555,
двигател № 246ТВ20687174, цвят слонова кост,
първа регистрация: 10.12.1990 г., придобит на
14.09.20 01 г. на името на Атанас Димит ров
Атанасов.
От Атанас Димитров Атанасов и Димитрина
Георгиева Атанасова на основание чл. 9 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Лек автомобил, марка и модел „Ауди А 4“, с
peг. № Е 5255 ВМ, рама № WAUZZZ8DZXA240019,
двигател № АРТ008356, цвят тъмносин металик,
първа регистрация: 30.03.1999 г., придобит на
10.10.2006 г. от Димитрина Георгиева Атанасова.
– Мо т о ц и к л е т, м а р к а и м о д е л „ Х о н да Форса й т 250 “, с peг. № Е 3674 В, ра ма
№ J H2MF04A 9W K010159,
двигател
№ MF04E5010629 цвят черен металик, първа
регистрация: 20.05.1998 г., придобит от чужбина

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

и регистриран на 1.06.2007 г. на името на Димитрина Георгиева Атанасова.
От Атанас Димитров Атанасов и Димитрина
Георгиева Атанасова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на
лек автомобил, марка и модел „БМВ 524“, с peг.
№ Е 1596 АМ, рама № WBAHA510X0BA57810,
двигател № 246ТВ20036900, цвят сив, първа регистрация: 29.08.1990 г., придобит на 7.12.2001 г.
– Сумата в размер 1200 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на
лек автомобил, марка и модел „Рено Клио“, с
peг. № Е 4764 АМ, рама № VF1C5720507602130,
двигател № F5FA710D067172, цвят зелен, първа
регистрация: 25.10.1991г., придобит на 17.04.2002 г.
– Сумата в размер 2600 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на
лек автомобил, марка и модел „Опел Омега“, с
peг. № Е 4943 АМ, рама № W0L000026S1198536,
двигател № 35538196256Т1, цвят зелен, първа
регистрация: 16.06.1996 г., придобит с договор
за покупко-продажба от 15.05.2002 г. за сумата
300 лв. или 3 МРЗ.
– Сумата в размер 2300 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на
лек автомобил, марка и модел „Опел Кадет“, с
peг. № Е 8249 АМ, рама № W0L000036M2848427,
двигател № 14NV19608473, цвят сив, първа регистрация: 7.03.1991 г., придобит на 18.05.2002 г.
– Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Пежо 306“, с peг. № Е
6924 ВМ, рама № VF37AKDX230194166, двигател
№ 10FS501445506, цвят бял, първа регистрация:
9.11.1995 г., придобит на 19.06.2007 г.
От Димитър Атанасов Атанасов на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– 1/2 идеална част от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в държавен урегулиран
поземлен имот XIII-123 (тринадесети, отреден
за поземлен имот с планоснимачен номер сто
двадесет и трети) в квартал 25 по плана на с.
Яворница, община Петрич, при съседи на имота
по скица: улица, УПИ ХІV-124, УПИ ІІ-119, УПИ
XI-121 и УПИ XII-122. Имотът е собственост на
Димитър Атанасов Атанасов.
Делото е насрочено за 30.01.2014 г. от 13,30 ч.
7759
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 24.09.2013 г. обявява, че
в съда на 14.06.2013 г. по мотивирано искане с
вх. № 6958 от 13.06.2013 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Валентин Евгениев Тимченко, Милка Петрова
Тимченкова – лично и в качеството є на ЕТ „Тим
Ер – Милка Тимченкова“, ЕИК 827134693, Пламен Валентинов Тимченко, Евгения Валентинова
Рашкова и „Тим Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, е
образувано гр.д. № 627/2013 г. относно отнемане
в полза на държавата на имущество с цена на
иска 1 081 218,41 лв. на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ.
Със същото се иска отнемане в полза на държавата на следното имущество:
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От Валентин Евгениев Тимченко на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– 100 дружествени дяла по 50 лв. всеки един
от тях от капитала на „Тим Ер“ – ЕООД, ЕИК
117098459, със седалище и адрес на управление
Русе, бул. Ген. Скобелев 46, вх. 2, ет. 2, ап. 3,
собственост на Валентин Евгениев Тимченко,
в размер 5000 лв.;
– 125 дружествени дяла по 10 лв. всеки един
от тях от капитала на „Ер Сървис“ – ООД, ЕИК
117501006, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Рига 6, вх. 2, ет. 6, собственост на Валентин Евгениев Тимченко, в размер 1250 лв.;
– вземане в размер 258 688,81 лв. на Валентин
Евгениев Тимченко от „Тим Ер“ – ЕООД, ЕИК
117098459, с едноличен собственик и управител
Валентин Евгениев Тимченко;
– сумата в размер 120 000 евро, равняващи се
на 234 699,60 лв., преминала по банкова сметка
№ BG18PIRB91704602406404 в Банка „Пиреос
България“ – АД, с титуляр Валентин Евгениев
Тимченко.
От Милка Петрова Тимченкова и Валентин
Евгениев Тимченко на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– 1/4 идеа лна част от поземлен имот с
идентификатор 20184.143.6; адрес на имота гр.
Две могили, община Две могили, област Русе,
местността Тащарна, с площ 1900 кв. м; трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за друг вид застояване;
номер по предходен план: 143006; при граници
и съседи: 20184.143.5, 20184.143.7, 20184.143.8,
20184.143.4, придобит от Валентин Евгениев
Тимченко с договор за покупко-продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост № 190 от 1.12.2009 г., вписан в Службата
по вписванията – Бяла, под № 127, том 16, дв.
вх. № 38 от 9.12.2009 г.;
– мотопед, марка и модел „Хонда 50“, с рег.
№ Р 0601 М, рама AF 171223069, цвят бял, дата на
първоначална регистрация 7.09.1998 г., придобит
от Валентин Евгениев Тимченко на 7.09.1998 г.;
– лек а вт омоби л, марка и модел „Понтияк гранд АМ“, с рег. № Р 5040 А Х, рама
1G2NW54A0PC801917, цвят червен, дата на първоначална регистрация 8.10.1993 г., придобит
от Валентин Евгениев Тимченко на 6.11.2000 г.
От Милка Петрова Тимченкова и Валентин
Евгениев Тимченко на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 28 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт за покупко-продажба № 29,
том 2, дв. вх. № 430 от 24.01.2003 г. на Службата
по вписванията – Русе;
– су мата в размер 40 0 лв., пол у чена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел „Форд Темпо“, с рег. № Р 4491 РА, рама
1FABP36X6HK163140, цвят сив, дата на първоначална регистрация 13.11.1992 г., по пазарна
стойност;
– су мата в размер 50 0 лв., пол у чена о т
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Понтияк гранд АМ“, с рег. № Р 7929 А А, рама
1G2NE543XNM102788, цвят червен, дата на първоначална регистрация 12.11.1992 г., по пазарна
стойност;
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– сумата в размер 80 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка и модел „ВАЗ
2108“, с рег. № Р 8289 Л, рама XTA210800L0642450,
цвят червен, дата на първоначална регистрация
6.03.1993 г., по пазарна стойност.
От ЕТ „Тим – Ер – Милка Тимченкова“, ЕИК
827134693, със собственик и управител Милка
Петрова Тимченкова на основание чл. 9 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– товарен автомобил, марка и модел „ГАЗ
53 специален“, с рег. № Р 0677 Ч, рама 1529311,
цвят син, дата на първоначална регистрация
7.05.1991 г., придобит от ЕТ „Тим – Ер – Милка
Тимченкова“, ЕИК 827134693, на 23.03.1995 г.
От Милка Петрова Тимченкова и Валентин
Евгениев Тимченко на основание чл. 9 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– лек автомобил, марка и модел „Ланчия У
1.2“, с рег. № Р 2313 РХ, рама ZLA84000001520726,
цвят син, дата на първоначална регистрация
10.05.2000 г., придобит от Милка Петрова Тимченкова с договор за пок у пко-прода жби на
6.07.2005 г.
От Милка Петрова Тимченкова и Валентин
Евгениев Тимченко на основание чл. 9 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 2000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел „Фиат Пунто“, с рег. № Р 3010 ВА, рама
ZFA17600004000167, цвят сив, дата на първоначална регистрация 2.02.1994 г., по пазарна стойност.
– сумата в размер 400 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка и модел „Ланчия
У“, с рег. № Р 4492 РА, рама ZA A15600000152609,
цвят бял, дата на първоначална регистрация
28.04.1987 г., по пазарна стойност;
– су мата в размер 40 0 лв., пол у чена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Ланчия ауто бианка“, с рег. № Р 1400 АВ, рама
ZAA15600000022441, цвят сив, дата на първоначална регистрация 1.08.1985 г., по пазарна стойност.
От Милка Петрова Тимченкова и Валентин
Евгениев Тимченко на основание чл. 8 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– поземлен имот с идентификатор 20184.24.86;
адрес на имота: гр. Две могили, община Две
могили, област Русе, местността Тащарна, с площ
2999 кв. м; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива;
номер по предходен план: 024086; при граници
и съседи: 20184.24.87, 20184.24.82, 20184.24.85,
20184.143.4, собственост към настоящия момент
на Милка Петрова Тимченкова, придобит с
брачен договор, сключен на 10.12.2012 г. между
Валентин Евгениев Тимченко и Милка Петрова
Тимченкова, вписан в СВ – Русе, под № 252, том
16, дв. вх. № 18004 от 11.12.2012 г.
– дворно място в кв. Долапите, Русе, цялото
с площ 1130 кв. м, съставляващо парцел ІІ-694, в
кв. 43 по плана на гр. Русе, при граници: улица,
парцел ХХVІІІ-694, парцел ІІІ-693, 694, а по копие
от кадастрална карта с данни от КРНИ – поземлен имот с идентификатор 63427.9.694; адрес на
имота: гр. Русе, ул. Борова гора, с площ: 1154
кв. м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м); номер по предходен план:
694, кв. 43; при граници и съседи: 63427.9.1238,
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63427.9.1133, 63427.9.695, 63427.9.696, 63427.9.1192,
63427.9.794, 63427.9.1235, 63427.9.895, собственост
к ъм настоящи я момен т на Ми лка Пет рова
Тимченкова, придобит с брачен договор, сключен на 10.12.2012 г. между Валентин Евгениев
Тимченко и Милка Петрова Тимченкова, вписан
в СВ – Русе, под № 252, том 16, дв. вх. № 18004
от 11.12.2012 г.;
– недвижими имоти – гаражи № 12 и 13, с
обща застроена площ 45,90 кв. м, намиращи се
в подземен етаж – втори сутерен на жилищна
сграда в Русе, бул. Ген. Скобелев 46, при граници: гараж № 11, помещение под рампа, коридор
и калкан на съседна сграда, ведно с 0,979 %
ид. ч. от общите части на сградата и дворното
място, цялото с площ 493 кв. м, а по кадастрална карта представлява самостоятелен обект в
сграда с идентификатор: 63427.2.1852.1.52, адрес
на имота гр. Русе, бул. Ген. Скобелев 46, ет. 2,
гараж 12 и 13; самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.1852; предназначение на
самостоятелния обект: гараж в сграда; брой
нива на обекта: 1; площ: 45,90 кв. м; прилежащи
части ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 63427.7.2.1852.1.51; под
обекта: няма; над обекта: 63427.7.2.1852.1.53; стар
идентификатор: няма.
Описаните по-горе два недвижими имота,
собственост към настоящия момент на Милка
Петрова Тимченкова, са придобити с брачен договор, сключен на 10.12.2012 г. между Валентин
Евгениев Тимченко и Милка Петрова Тимченкова, вписан в СВ – Русе, под № 252, том 16, дв.
вх. № 18004 от 11.12.2012 г.;
– недвижим имот, намиращ се в с. Лазарци,
с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново, а именно: дворно място, цялото с площ
1600 кв. м, заедно с построената в него двуетажна
паянтова жилищна сграда със застроена площ 60
кв. м, състояща се от първи етаж – две стаи, коридор и изба, и втори етаж – четири стаи, коридор,
дрешник и килер, при граници за имота: улица,
Петко Пантелеев, Йордана Михайлова Владова
и земеделски земи, собственост към настоящия
момент на Милка Петрова Тимченкова, придобит
с брачен договор, сключен на 26.10.2009 г. между
Валентин Евгениев Тимченко и Милка Петрова
Тимченкова, вписан в СВ – Русе, под № 130, том
І, дв. вх. № 1208 от 11.11.2009 г.;
– дворно място с площ 694 кв. м, представляващо част от парцел УПИ ХVІІ, в кв. 21 по
плана на с. Топола, община Каварна, целият
с площ 694 кв. м, при граници: изток – ХVІ,
запад – ХVІІІ, север – ІІ, а на юг – улица, а по
кадастрална карта имотът представлява поземлен
имот с идентификатор 72693.510.396, адрес на
имота с. Топола, община Каварна, област Добрич,
с.о. Топола, с площ: 694 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: за друг вид застрояване; номер
по предходен план: квартал: 21, парцел: ХVІІ;
при граници и съседи: 72693.510.397, 72693.510.897,
72693.510.395, 72693.510.381, 72693.510.380, ведно с
построената в имота сграда: 1. сграда с идентификатор 72693.510.397.1, застроена площ: 10 кв. м;
брой етажи: 1; начин на ползване: жилищна
сграда еднофамилна.
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Описаните по-горе два недвижими имота,
собственост към настоящия момент на Милка
Петрова Тимченкова, са придобити с брачен договор, сключен на 10.12.2012 г. между Валентин
Евгениев Тимченко и Милка Петрова Тимченкова, вписан в СВ – Русе, под № 252, том 16, дв.
вх. № 18004 от 11.12.2012 г.
От Евгения Валентинова Рашкова (дъщеря на
проверяваното лице) на основание чл. 8 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– апартамент, намиращ се на втория етаж във
вх. В на ж. бл. Родопи, к-с Здравец-север, Русе,
със застроена площ 77,75 кв. м, състоящ се от
две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения,
при граници: на север – ап. № 6 и стълбище, на
изток – терен на комплекса, на юг – ап. № 8, на
запад – терен на комплекса, с избено помещение
№ 9 със застроена площ 3,66 кв. м, при граници:
на север – общо помещение, на изток – изба № 8,
на юг – коридор, и на запад – изба № 10, заедно
с 0,896 % ид.ч. от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж, а по данни от
кадастрална карта представлява самостоятелен
обект в сграда с идентификатор: 63427.7.641.6.44,
адрес на имота: Русе, ул. Люлин планина 1,
вх. 3, ет. 2; самостоятелният обект се намира
в сграда № 6, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.7.641; предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; площ: 97,17 кв. м; прилежащи части ниво: 1; съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 63427.7.641.6.60,
63427.7.641.6.43; под обекта: 63427.7.641.6.42; над
обекта: 63427.7.641.6.46, стар идентификатор:
няма, придобит от Евгения Валентинова Рашкова
(дъщеря на проверяваното лице) с нотариален
акт за дарение вх. рег. № 9504 от 25.11.1997 г.,
том 516, стр. 481, 482.
От Пламен Валентинов Тимченко (син на проверяваното лице) на основание чл. 8 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– апартамент Б5, намиращщ се на трети
жилищен етаж (шести сграден) в секция Б от
седеметажна масивна сграда, намираща се в Русе,
ул. Петър Берон, построена в дворно място с
площ 493 кв. м, състоящ се от две стаи, дневна,
кухня и сервизни помещения, със застроена
площ 95,53 кв. м, при граници: на север – бул.
Скобелев, на изток – ап. № А7, на юг – тераса,
на запад – ап. № Б6, с избено помещение № 5
със застроена площ 3,3 кв. м, при граници:
на север – бул. Скобелев, на изток – вх. Б, на
юг – изба № 4, заедно с 2,651 % ид. ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж, а по кадастрална карта представлява
самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.2.1852.1.14, адрес на имота: Русе, бул.
Ген. Скобелев 46, ет. 5, ап. 5; самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 63427.2.1852;
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ:
60,75 кв. м; прилежащи части ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
63427.7.2.1852.1.54, 63427.7.2.1852.1.15; под обекта:
63427.7.2.1852.1.12; над обекта: 63427.7.2.1852.1.16;
стар идентификатор: няма, придобит от Пламен
Валентинов Тимченко (син на проверяваното
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лице) с нотариален акт за покупко-продажба
№ 32, том 13, дв. вх. № 5461 от 20.05.2003 г.,
вписан в Службата по вписванията – Русе.
От „Тим – Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, с едноличен собственик и управител Валентин Евгениев
Тимченко на основание чл. 6 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– поземлен имот с идентификатор 20184.143.8;
адрес на имота: гр. Две могили, община Две
могили, област Русе, местността Тащарна, с площ
5230 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване; номер по предходен
план: 143008; при граници и съседи: 20184.143.5,
2018424.143.6, 20184.143.7, 20184.24.89, 20184.24.88,
20184.24.97, ведно с построените в имота сгради:
1. сграда с идентификатор 20184.143.8.1, застроена площ: 154 кв. м; начин на ползване:
складова база, склад;
2. сграда с идентификатор 20184.143.8.2, застроена площ: 744 кв. м; начин на ползване:
складова база, склад.
Описаните по-горе три имота са придобити
от „Тим – Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, представлявано от Валентин Евгениев Тимченко,
с договор за покупко-продажба на търговско
предприятие от 14.09.2005 г., вписан в Службата
по вписванията – Русе, под № 169, том 13, дв.
вх. № 14747 от 28.10.2005 г.;
– недвижим имот в с. Батишница, община Две могили, област Русе, ЕК АТТЕ 02868,
а именно: битова сграда, със застроена площ
35 кв. м, изградена върху бетонова основа – площ
50 кв. м, намираща се в поземлен имот № 000062,
с начин на трайно ползване – селскостопанско
летище, целият с площ 134,381 дка, собственост
на държавата, придобит от „Тим – Ер“ – ЕООД,
ЕИК 117098459, едноличен собственик и управител Валентин Евгениев Тимченко, с договор
за покупко-продажба на търговско предприятие
от 14.09.2005 г., вписан в Службата по вписванията – Русе, под № 169, том 13, дв. вх. № 14747
от 28.10.2005 г.;
– поземлен имот с идентификатор 20184.143.4;
адрес на имота: гр. Две могили, община Две
могили, област Русе, местността Тащарна, с
площ: 65 860 кв. м; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид поземлен имот за движение
и транспорт, селскостопанско летище; номер по
предходен план: 143004; при граници и съседи:
20184.143.5, 2018424.143.6, 20184.143.7, 20184.24.89,
20184.24.88, 20184.24.87, 20184.24.86, 20184.24.85,
20184.24.84, 20184.24.83, 20184.24.80, 20184.24.64,
20184.24.59, 20184.24.51, 20184.24.65, 20184.24.70,
20184.24.72, 20184.24.74, 20184.24.81, 20184.42.108,
20184.42.97, придобит от „Тим – Ер“ – ЕООД,
ЕИК 117098459, едноличен собственик и управител Валентин Евгениев Тимченко, с договор за
покупко-продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост № 191 от 2.12.2009 г.,
вписан в Службата по вписванията – Бяла, под
№ 36, том 16, вх. рег. № 28 от 3.12.2009 г.;
– апартамент № 3, преустроен в офис, намиращ се в Русе, бул. Ген. Скобелев 46, вх. Б, на
втори жилищен етаж, с обща застроена площ
95,53 кв. м, състоящ се от две стаи, дневна,
кухня и сервизни помещения, при граници: на
север – бул. Ген. Скобелев, на изток – мезонет
№ 1 и стълбищна клетка, на юг – тераса, на
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запад- – стълбищна к летка и ап. от вх. Б, с
избено помещение № 3 със застроена площ 3,3
кв. м, при граници: на север – бул. Скобелев,
на изток – коридор, на юг – изба № 7, на запад – ХЕИ, заедно с 2,657 % ид.ч. от общите
части на сградата и дворното място, цялото
с площ 493 кв. м, а по данни от кадастрална
карта представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.2.1852.1.12, адрес на
имота Русе, бул. Ген. Скобелев 46, ет. 4, ап. 3;
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1852; предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта:
1; площ: 60,75 кв. м; прилежащи части ниво: 1;
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 63427.7.2.1852.1.5, 63427.7.2.1852.1.13;
под о б ек т а: 63427.7.2 .1852 .1.10; на д о б ек т а:
63427.7.2.1852.1.14; стар идентификатор: няма,
придобит от „Тим – Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459,
с едноличен собственик и управител Валентин
Евгениев Тимченко, с договор за покупко-продажба на търговско предприятие от 14.09.2005 г.,
вписан в Службата по вписванията – Русе, под
№ 169, том 13, дв. вх. № 14747 от 28.10.2005 г.;
– поземлен имот № 127045, в с. Червен, местността Байков пулгур, община Иваново, област
Русе, представляващ нива с площ 7 дка, четвърта
категория, при граници: имоти № 127031, 00267,
127046, 127019, като върху имота има ограничения:
електропровод 20 kV на 120 м от двете страни
до крайните проводници или на 11 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и да се засажда високостеблена
растителност; трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок, придобит от
„Тим – Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, с едноличен собственик и управител Валентин Евгениев
Тимченко, с нотариален акт за покупко-продажба
№ 26, том 59, дв. вх. № 20282 от 19.12.2007 г.;
– поземлен имот № 073032 в местност та
Лозята, ЕК АТТЕ 11716, по КВС на землище
с. Водица, община Попово, област Търговище,
представляващ изоставени трайни насаждения,
с площ 11,187 дка, пета категория, при граници:
имоти № 073033, 073021, 073031, 000727, като върху
имота има ограничения: електропровод 20 kV
на 120 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не
могат да се строят сгради и съоръжения и да
се засажда високостеблена растителност; трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок;
– поземлен имот № 106015 в с. Водица в
местността Буркача, ЕК АТТЕ 11716, община
Попово, област Търговище, представляващ нива
с площ 10 дка, пета категория, при граници:
имоти № 106014, 000911, 106016, 000912, като
върху имота има ограничения: електропровод
20 kV на 120 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и да
се засажда високостеблена растителност; трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
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Описаните по-горе два недви ж ими имота, собст веност к ъм наст оящ и я момен т на
„Тим – Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, с едноличен собственик и управител Валентин Евгениев Тимченко, са придобити с нотариален акт
за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Попово, под № 133, том № 18, дв.
вх. № 6859 от 22.12.2006 г.;
– лек автомобил, марка и модел „Форд транзит“, с рег. № Р 9981 РВ, рама WF0CXXGBVCSY90611,
цвят бял, дата на първоначална регистрация
1.09.1995 г., придобит от „Тим Ер“ – ЕООД, ЕИК
117098459, с едноличен собственик и управител
Валентин Евгениев Тимченко, с договор за покупко-продажба на 1.06.2007 г.;
– лек а вт омоби л, марка и модел „Са н г
й о н г а к т и о н “, с р е г. № Р 11 55 РН , р а м а
KPTS0A1KS8P082467, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 31.01.2008 г., придобит от „Тим Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, с
едноличен собственик и управител Валентин
Евгениев Тимченко, на 31.08.2008 г.;
– самолет АН-2 LZ1505 със сериен № 1G20254,
придобит от „Тим Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459,
с едноличен собственик и управител Валентин
Евгениев Тимченко, на 14.09.2005 г.;
– самолет ГАВРОН LZ132 със сериен № 107227
и двигател АИМЗ № 6802830, придобит от „Тим
Ер“ – ЕООД, с едноличен собственик и управител
Валентин Евгениев Тимченко, на 14.09.2005 г.
От „Тим – Ер“ – ЕООД, ЕИК 117098459, с едноличен собственик и управител Валентин Евгениев
Тимченко на основание чл. 6 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 3000 лв., полу чена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Понтияк гранд Ам“, с рег. № Р 0902 РР, рама
1G2NE5432PM523276, цвят бордо, дата на първоначална регистрация 12.04.1993 г., по пазарна
стойност;
– сумата в размер 700 лв., получена от продажбата на товарен автомобил, марка и модел
„ГАЗ 53 Специален“, с рег. № Р 0953 АВ, рама
46874, цвят светлосив, дата на първоначална
регистрация 5.03.1985 г., по пазарна стойност;
– сумата в размер 500 лв., получена от продажбата на товарен автомобил, марка и модел
„Ниса Ф521“, с рег. № Р 2457 Т, рама 82451,
цвят червен, дата на първоначална регистрация
20.07.1972 г., по пазарна стойност;
– сумата в размер 3500 лв., полу чена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел „Трагер JGMC“ с рег. № Р 6986 А А, рама
2CNBJ18U5N6900891, цвят бял, дата на първоначална регистрация 1.01.1992 г., по пазарна
стойност;
– сумата в размер 20 000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел „Сузуки Лиана“, с рег. № Р 2630 РХ, рама
JSAERD31S00302264, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 18.07.2005 г., по
пазарна стойност;
– сумата в размер 17 000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Шкода Фабия 1.2“, с рег. № Р 9983 РВ, рама
XTTJMBPY46Y974150204, цвят бежов, дата на
първоначална регистрация 1.06.2007 г., по пазарна стойност;
– сумата в размер 10 000 лв., получена от
продажбата на товарен автомобил, марка и мо-
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дел „Киа сийд 1.6 ЦРДИ“, с рег. № Р 2930 АК,
рама U5YFF2348L018029, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 29.07.2009 г., по
пазарна стойност;
– сумата в размер 24 000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Санг йонг кайрон“, с рег. № Р 4748 РН, рама
KPTS0A1KS6P045675, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 27.12.2006 г., по
пазарна стойност.
Делото е насрочено за 20.02.2014 г. от 9,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
7667
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва
съдебно заседание за 24.01.2014 г. в 10 ч. и резервна
дата 31.01.2014 г. в 10 ч. по гр.д. № 274/2013 г.,
образувано по искане на КОМПИ – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Пламен Георгиев
Димитров, с адрес за призоваване: Варна, ул.
Алеко Константинов 17, ет. 1, против: Тихомир
Стоянов Маринов, Варна, ул. Двадесет и седми
юли 5, ет. 2, ап. 2, за постановяване на решение, с което да бъде наложено отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 172 883,93 лв. Ето защо на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и Решение № 128
от 10.05.2013 г. на КОНПИ във връзка с § 5 от
ПЗР на ЗОПДНПИ молим да ни призовете на
съд и след като се убедите в основателността на
искането и неговата доказаност, да постановите
решение, с което да отнемете в полза на държавата имущество на обща стойност стойност
172 883,93 лв., придобито от престъпна дейност,
срещу Тихомир Стоянов Маринов, а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
от Тихомир Стоянов Маринов:
– Нива с площ 20,985 дка, четвърта категория, в местността Султан дере, в землището на
с. Горно Александрово, община Сливен, имот
№ 087009, при граници: № 087010, № 087011,
№ 000385, № 087008, № 087002, закупена с нотариален акт № 80, том IV, рег. № 5970, дело № 568
от 18.05.2007 г. Пазарната стойност на имота е
14 700 лв. към настоящия момент.
– Лозе с площ 0,587 дка, четвърта категория,
в местността Крайните лозя, имот № 026003, в
землището на с. Горно Александрово, община
Сливен, п ри г раниц и: № 0260 02, № 0 0 0241,
№ 026004, № 026067, № 026068, закупено с нотариален акт № 80, том IV, рег. № 5970, дело № 568
от 18.05.2007 г. Пазарната стойност на имота е
300 лв. към настоящия момент.
– Овощна градина с площ 2 дка, трета категория, в местността Топраклъка, имот № 072038, в
землището на с. Горно Александрово, община Сливен, при граници: № 072039, № 072039, № 072020,
№ 072021, № 072022, № 072037, № 000442, закупена с нотариален акт № 80, том IV, рег. № 5970,
дело № 568 от 18.05.2007 г. Пазарната стойност
на имота е 1400 лв. към настоящия момент.
– Лозе с площ 3,500 дка, трета категория,
имот № 063027, в землището на с. Горно Александрово, община Сливен, в местността Мараша,
при граници: № 063050, № 000051, № 063028,
№ 063038, № 063039, № 063040, общо за сума-
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та 2734 лв., закупено с нотариален акт № 80,
том IV, рег. № 5970, дело № 568 от 18.05.2007 г.
Пазарната стойност на имота е 2000 лв. към
настоящия момент.
– Лек автомобил „Рено“, модел „Меган“, ДК
№ В 6895 РМ, рама № VF1DA0H0515396714, двигател № F7RD710C009174, дата на първа регистрация 3.04.1997 г., закупен с договор за продажба
на МПС от 1.04.2010 г. Пазарната стойност на
автомобила е 2000 лв. към настоящия момент.
– Сумата от 3,54 лв., налични по банкова
сметка № BG85UBBS83811013744617 в „Обединена българска банка“ – АД, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окончателното плащане.
– Сумата от 9,39 лв., представляваща равностойността на 4,80 евро, налични по банкова
сметка № BG14UBBS80024409558314 в „Обединена
българска банка“ – А Д, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окончателното плащане.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
от Тихомир Стоянов Маринов:
– Сумата от 63 730 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
поземлен имот № 000199, намиращ се в бивш
стопански двор на с. Самуилово, община Сливен,
с площ на имота 0,460 дка, заедно с построения
в терена селскостопански обект– кланица, със
застроена площ 145 кв. м, отчужден с нотариален акт № 19, том II, рег. № 1053, дело № 46
от 10.02.2006 г.
– Сумата от 12 341 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
поземлен имот № I-32 в квартал 5 по плана на
с. Глуфишево, община Сливен, с площ на имота
1115 кв. м, заедно с построените в имота масивна жилищна сграда на един етаж със застроена
площ 70 кв. м, отчужден с нотариален акт № 76,
том IV, рег. № 5585, дело № 564 от 25.04.2008 г.
– Сумата от 900 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Рено“, модел „21“, ДК № СН 1194 В,
рама № VF1L4820500678231, дата на първа регистрация 16.12.1986 г., отчужден на 24.06.1997 г.
– Сумата от 3000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил „ГАЗ“, модел „53“, ДК № СН
4429 В, рама № 68981, дата на първа регистрация
27.08.1991 г., отчужден на 26.10.1999 г.
– Сумата от 1000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил „ГАЗ“, модел „53“, ДК № СН
5236 В, рама № 45478, дата на първа регистрация
9.11.1983 г., отчужден на 22.03.2002 г.
– Сумата от 1500 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Москвич“, модел „412“, ДК № СН 6286
В, рама № 1945395, дата на първа регистрация
30.10.1986 г., отчужден на 27.04.1999 г.
– Сумата от 2500 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Рено“, модел „19“, ДК № СН 8380
СС, рама № VF1B53B0508243647, дата на първа
регистрация 5.03.1992 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 24.08.2004 г.
– Сумата от 5000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
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лек автомобил „Форд“, модел „Ка“, ДК № В
0556 К А, рама № WF0BXXWPRBWS43158, дата
на първа регистрация 28.04.1998 г., отчужден
с договор за покупко-продажба на МПС от
26.07.2006 г.
– Сумата от 3500 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Пежо“ модел „306“, ДК № В 9581
КК, рама № VF37AKDX230046656, дата на първа
регистрация 9.11.1994 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 6.11.2006 г.
– Сумата от 13 900 лв., представляваща остатъчна пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“,
ДК № В 4293 КМ, рама № WDB2100171A321910,
дата на първа регистрация 3.01.1997 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
1.12.2006 г.
– Су мата от 10 30 0 лв., представл яваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 220 Д“,
ДК № В 4648 СС, рама № WDB2100041A128670,
дата на първа регистрация 18.09.1996 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
22.11.2006 г.
– Сумата от 3000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Мерцедес“, модел „250 Д“, ДК № В
2460 КТ, рама № WDB1241251A031270, дата на
първа регистрация 15.04.1985 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 7.02.2008 г.
– Сумата от 9000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 210 Д“,
ДК, № В 8787 СС, рама № WDB2100041A134538,
дата на първа регистрация 11.04.1996 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
28.01.2008 г.
– Сумата от 5300 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Фолксваген“, модел „Шаран“, ДК
№ В 5984 КТ, рама № WVWZZZ7MZV V032602,
дата на първа регистрация 13.12.1996 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
2.09.2009 г.
– Су мата от 12 000 лв., представл яваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ“, модел „525 ТДС“, ДК
№ В 2271 КМ, рама № WBADF71030BS03361,
дата на първа регистрация 30.04.1996 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
27.08.2010 г.
– Сумата от 5500 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „БМВ“, модел „520“, ДК № В 4571
РК, рама № WBAHG51090GJ91822, дата на първа
регистрация 24.05.1994 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 26.04.2010 г.
А ко съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.), предявен по пазарната стойност на отчужденото имущество, при условията
на евентуалност да бъде предявен иск с цена,
изчислена въз основа на стойността, материализирана в договорите за покупко-продажба,
както следва:
– Сумата от 2501,50 лв. от продажбата на
поземлен имот № 000199, намиращ се в бивш
стопански двор на с. Самуилово, община Сливен,
с площ на имота 0,460 дка, заедно с построения
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в терена селскостопанск и обек т – к ланица,
със застроена площ 145 кв. м, обективирана в
нотариален акт № 19, том II, рег. № 1053, дело
№ 46 от 10.02.2006 г.
– Сумата от 1767,40 лв. от продажбата на
поземлен имот № I-32 в квартал 5 по плана на
с. Глуфишево, община Сливен, с площ на имота
1115 кв. м, заедно с построените в имота масивна
жилищна сграда на един етаж със застроена площ
70 кв. м, обективирана в нотариален акт № 76,
том IV, рег. № 5585, дело № 564 от 25.04.2008 г.
– Сумата от 300 лв. от продажбата на лек
автомобил „Рено“, модел „19“, ДК № СН 8380
СС, рама № VF1B53B0508243647, дата на първа
регистрация 5.03.1992 г., обективирана в договор
за покупко-продажба на МПС от 24.08.2004 г.
– Сумата от 2000 лв. от продажбата на лек
автомобил „Форд“, модел „Ка“, ДК № В 0556 К А,
рама № WF0BXXWPRBWS43158, дата на първа
регистрация 28.04.1998 г., обективирана в договор
за покупко-продажба на МПС от 26.07.2006 г.
– Сумата от 350 лв. от продажбата на лек
автомобил „Пежо“, модел „306“, ДК. № В 9581
КК, рама № VF37AKDX230046656, дата на първа
регистрация 9.11.1994 г., обективирана в договор
за покупко-продажба на МПС от 6.11.2006 г.
– Сумата от 300 лв. от продажбата на лек
автомобил „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“, ДК
№ В 4293 КМ, рама № WDB2100171A321910, дата
на първа регистрация 3.01.1997 г., обективирана в договор за покупко-продажба на МПС от
1.12.2006 г.
– Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек
автомобил „Мерцедес“, модел „Е 220 Д“, ДК
№ В 4648 СС, рама № WDB2100041A128670, дата
на първа регистрация 18.09.1996 г., обективирана в договор за покупко-продажба на МПС от
22.11.2006 г.
– Сумата от 400 лв. от продажбата на лек
автомобил „Мерцедес“, модел „250 Д“, ДК № В
2460 КТ, рама № WDB1241251A031270, дата на
първа регистрация 15.04.1985 г., обективирана
в договор за покупко-продажба на МПС от
7.02.2008 г.
– Сумата от 300 лв. от продажбата на лек
автомобил „Мерцедес“, модел „Е 210 Д“, ДК № В
8787 СС, рама № WDB2100041A134538, дата на
първа регистрация 11.04.1996 г., обективирана
в договор за покупко-продажба на МПС от
28.01.2008 г.
– Сумата от 500 лв. от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген“, модел „Шаран“, ДК
№ В 5984 КТ, рама № W V WZZZ7MZV V032602,
дата на първа регистрация 13.12.1996 г., обективирана в договор за покупко-продажба на МПС
от 2.09.2009 г.
– Сумата от 500 лв. от продажбата на лек
автомобил „БМВ“, модел „525 ТДС“, ДК № В
2271 КМ, рама № WBADF71030BS03361, дата на
първа регистрация 30.04.1996 г., обективирана
в договор за покупко-продажба на МПС от
27.08.2010 г.
– Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек
автомобил „БМВ“, модел „520“, ДК № В 4571
РК, рама № WBAHG51090GJ91822, дата на първа
регистрация 24.05.1994 г., обективирана в договор
за покупко-продажба на МПС от 26.04.2010 г.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху имуществото до първото заседание по делото, третите
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лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред първата
инстанция, третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да
встъпи в делото, като предяви иск против двете
страни, предявяването на иск от трето лице се
допуска до приключване на устните състезания
в първата инстанция.
7859
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание на
„Бокар България“ – ООД, по т.д. № 3093/2011 г.
на СГС, ТО, VІ-13 състав, да се явят в заседание
на 19.11.2013 г. в 11 ч. по т.д. № 2470/2013 г. на
СГС, VІ-8 състав, образувано по искане на „Сибанк“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Цар Борис ІІІ № 1, по чл. 679 ТЗ за
отмяна на решенията на първото събрание на
кредиторите на „Бокар България“ – ООД, по
т.д. № 3093/2011 г. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
7823
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-2 състав, т.д. № 4488/2013 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на „Даяна 67“ – ЕООД, ЕИК 103061956,
по т.д. № 756/2010 г. на СГС, ТО, VI-13 състав,
да се явят в заседание на 1.11.2013 г. от 15,30 ч.
по т.д. № 4488/2013 г. на СГС, ТО, VI-2 състав,
образувано по искане на „Варбел“ – ЕООД, ЕИК
103590532, със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Александровска 62, по чл. 679 ТЗ за отмяна
решенията на първото събрание на кредиторите
на „Даяна 67“ – ЕООД, по т.д. № 756/2010 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша 2.
7937

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение Младост – София“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 15.12.2013 г. в 18 ч. в София,
ж.к. Младост 3, в залата на клуба до бл. 310, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на Атанас
Асенов Черешаров като председател на УС на
сдружението; промени в управителния съвет на
сдружението; 2. освобождаване на членове на
сдружението по тяхно искане и приемане на нови
членове; 3. промяна на адреса на управление на
сдружението; 4. примане на промени в устава;
5. предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси, в т. ч. обсъждане на
развитието на сдружението. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден от 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7904
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1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Настоятелство
при 124 ЦДГ „Бърборино“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички
членове на сдружението 10.12.2013 г. в 17 ч. в
сградата на 124 ЦДГ на адрес: София, ул. Захари
Круша 20, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2011 г. и 2012 г.; 2. приемане на финансовия
отчет за 2011 г. и 2012 г.; 3. освобождаване от
отговорност на управителния съвет за 2011 г. и
2012 г.; 4. промяна в членския състав на сдружението; 5. промени в състава на управителния
съвет на сдружението; 6. приемане на промени
в устава на сдружението; 7. разни. Поканват се
всички членове на сдружението или упълномощените от тях лица да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание на сдружението, ще бъдат
на разположение на членовете в седалището на
сдружението.
7948
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Ре Енерджи“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 12.12.2013 г. в 15 ч. на адрес: ул.
Вежен 27, район „Лозенец“, София, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на
сдружението през 2012 г.; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. приемане на промени
в адреса на регистрация на сдружението; 4. избор
на членове в управителния съвет на сдружението;
5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението. Регистрацията на членовете ще започне в 14,30 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7950
42. – Управителният съвет на Сдружение за
учителска взаимопомощ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо (делегатско)
събрание на 16.01.2014 г. в 16 ч. в салона на Синдиката на българските учители на ул. Ген. Паренсов 11 при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС за дейността на сдружението и неговата
ВС каса за периода 1.01.2013 г. – 31.12.2013 г.; 2.
заключение на РК; 3. предложение за бюджет и
решение за параметрите на дейността на сдружението и неговата ВС каса през 2014 г.; 4. обсъждане
и гласуване на направените предложения. 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.
7941
19. – Управителният съвет на сдружение
„Български съюз на трансплантираните“ (БСТ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 15.12.2013 г. в 9 ч.
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в сградата на SUITE хотел София, Студентски
град, ул. Йордан Йосифов 1А, ет. 11, зала „Концепции“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността и финансовото състояние на БСТ;
2. приемане на годишните финансови отчети
на БСТ за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и
междинен счетоводен отчет към 30.11.2013 г.; 3.
освобождаване на председателя и членовете на
УС на БСТ; 4. избор на членове на УС на БСТ; 5.
промени в устава на БСТ; 6. разни. Регистрацията на членовете и пълномощниците ще започне
същия ден в 8,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
7824
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училище, деца, родители“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 1, т. 1 от устава савиква общо събрание на
16.12.2013 г. в 17,30 ч. в София, бул. Александър
Стамболийски 82, ет. 1, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промяна в състава на
управителния съвет; 2. вземане на решение за
промяна на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7858
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел АСК „Глобул рали тийм“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава свиква общо събрание на сдружението на
17.12.2013 г. в 10 ч. в София, ул. 202-ра № 4, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
осъществяване на дейност в обществена полза;
2. промяна в устава на сдружението; 3. избор на
управителен съвет на сдружението; 4. прием и
изключване на членове; 5. други организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно, на същото място независимо
от броя на присъстващите.
7884
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 19.12.2013 г. в 18,30 ч. в хоровата зала на
Културен дом „Средец“, София, при следния
дневен ред: 1. актуализация на членството; 2.
гласуване кандидатурите на нови членове; 3.
информация за дейността на сдружението през
сезон 2013 г.; 4. финансов отчет за 2013 г.; 5.
планиране на дейността за 2014 г.; 6. приемане
на проектобюджет за 2014 г.; 7. промяна на устава
на сдружението; 8. избор на нов у правителен
съвет и председател на сдру жението; 9. разни.
7825
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Централен клуб по въртене на тояги и пой
„Дивинитас“, София, на основание чл. 10, ал. 1
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.12.2013 г. в 17 ч. на адреса на управление
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на сдружението в София, ул. Св. Георги Софийски 56а, вх. В, ет. 4, ап. 27, при следния
дневен ред: 1. отмяна на действащия устав и
приемане на нов устав на сдружението; 2. освобождаване на членове на УС и председателя
на УС и освобождаването им от отговорност; 3.
избиране на нов УС и нов председател на УС; 4.
освобождаване на членове от ОС; 5. приемане
на нови членове на ОС.
7913
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен к л уб по танцово въртене „Огнен
ритъм“, София, на основание чл. 10, ал. 1 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.12.2013 г. в 17 ч. на адреса на управление
в София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадника 14А, вх. Г, ет. 7, ап. 31, при следния дневен
ред: 1. изменение на устава на сдружението; 2.
освобождаване на членове на УС и председателя
на УС и освобождаването им от отговорност; 3.
избиране на нов УС и нов председател на УС; 4.
освобождаване на членове от ОС; 5. приемане
на нови членове на ОС. 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.
7914
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Ситроен – България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 20.12.2013 г. в 17 ч. в София,
ул. Козлодуй 117, в ресторант-градина „Барбекю“,
при следния дневен ред: 1. доклад от председателя за извършената дейност от сдружението през
2012 г.; 2. отчет на финансовото състояние за
периода 1 януари – 31 декември 2012 г.; 3. избор
на управителен съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
7975
3. – Управителният съвет на Българската
професионална танцова асоциация, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 21.12.2013 г. в 12 ч. в
НСА – зала „Хореография“ (София, Студентски
град, последна спирка на авт. 280 и авт. 94),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на асоциацията; 2. финансов отчет за периода
1.01 – 31.12.2013 г.; 3. у твърж даване на нови
членове; 4. избор на нови ръководни органи;
5. приемане на проектобюджет за 2014 г.; 6.
приемане на програма за дейността през 2014 г.
Поканват се всички членове на Българската
професионална танцова асоциация – София, да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от боря на присъстващите.
7924
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 30.11.2013 г. в 11 ч. във Варна, ул. Преслав 69,
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при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за изминалия период – от
последното заседание на ОС на сдружението
до момента; 2. избор на нов управителен съвет
поради изтичане на мандата на сегашния, както
и избор на председател на УС. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.
7899
38. – Управителният съвет на сдружение
„Гаврош“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва общо от четно събрание на дру жеството на 10.12.2013 г. в 17 ч. в у чебната за ла на
сдру жение „Гаврош“, ул. Войнишка 3А, Варна,
при следни я дневен ред: 1. от чет за дейност та
на сдру жението през 2012 г.; 2. приемане на
финансовия отчет за 2012 г.; 3. приемане оставката на председател я на сдру жението и избор
на нов председател; 4. приемане на промени в
устава на сдру жението; 5. номиниране на г-н
Иван Станчов за почетен член на сдружението;
6. дру ги. При липса на к вору м на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същи я ден от 18 ч., на същото
м ясто и при същи я дневен ред.
7826
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
Йордан Йовков“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.12.2013 г.
в 18,30 ч. във Варна, ул. Екатерина Симитчиева 8, в сградата на Основно училище „Йордан
Йовков“, при следния дневен ред: 1. освобождаване от членство и приемане на нови членове;
2. приемане на нови членове на управителния
съвет и освобождаване на стари членове на
управителния съвет; 3. промяна в устава съобразно приетите промени. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7856
1. – Управителният съвет на Българо-гръцко дружество „Одесос“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва общо от четно-изборно
събрание на д ру жест вото на 20.12.2013 г. в
18 ч. във Варна, ул. Драгоман 35, при следни я
дневен ред: 1. от чет за дейност та на дру жеството за периода 2010 – 2013 г.; 2. от чет на
конт ролно-ревизионната комиси я за периода
2010 – 2013 г.; 3. избор на нов у правителен
с ъве т, п р едс едат ел на д ру же с т во т о и конт ролно-ревизионна комиси я; 4. приемане на
промени в устава на дру жеството; 5. разни.
При л и пса на к вору м на основа н ие ч л. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно същи я ден от 19 ч., на същото м ясто
и при същи я дневен ред.
7926
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Спортен клуб Феникси“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.12.2013 г. в 16 ч. в офиса
на сдружението във Варна, ж. к. Владислав
Варненчик 218, вх. 2, ет. 2, ап. 34, при следния
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дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета
на УС на дейността на сдружението за 2012 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2012 г.; 3. приемане на годишна план-програма за
дейността на сдружението за 2013 г.; 4. избор на
нов състав на управителния съвет и председател;
5. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на УС; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на всички членове в
офиса на сдружението във Варна, ж. к. Владислав
Варненчик 218, вх. 2, ет. 2, ап. 34.
7972
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по стрелба с лък „Раптор Арчери“, Казанлък, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.12.2013 г. в 18 ч. в сградата на Спортен
комплекс „Арсенал“ в Казанлък при следния
дневен ред: 1. финансов отчет за 2012 г.; 2. отчет
на спортната дейност на клуба през 2012 г.; 3.
избор на нови членове; 4. други. 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.
7898
1. – Управителният съвет на Сдружение за
възраждане на Клисура, Клисура, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на съдружниците на 23.12.2013 г. в 9 ч. в гр.
К лису ра, ул. 20 април 47, област Пловдив, при
следния дневен ред: 1. промени в броя и състава
на управителните органи; проект за решение:
ОС приема предложените промени в броя и
състава на управителните органи, като отписва
като съдружник София Димитрова Георгиева и
приема за нов съдружник Владимир Ботев Владимиров; 2. приемане на доклад за дейността на
сдружението за 2010, 2011, 2012, 2013 г.; проект
за решение: ОС приема док лада за дейност та
на сдружението за 2010, 2011, 2012, 2013 г.; 3.
приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2010, 2011, 2012, 2013 г.; проект за
решение: ОС приема годишен финансов отчет
на дружеството за 2010, 2011, 2012, 2013 г.; 4.
освобож даване от отговорност на членовете
на УС за дейност та им през 2010, 2011, 2012,
2013 г.; проект за решение: ОС освобож дава от
отговорност членовете на УС за дейност та им
през 2010, 2011, 2012, 2013 г.; 5. разни.
7962
8. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на детска градина „Калина Малина“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.12.2013 г. в 17 ч. в
Пазарджик, бул. Хр. Ботев 114, в у чителската
стая на ОДЗ № 9 „Калина Малина“, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на
устава; 2. приемане и освобождаване на членове
на управителния съвет; 3. избор на нов управителен съвет; 4. приемане на основни насоки
и програма за дейност та на сдружението; 5.
вземане на решения относно дължимост та и
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размера на членския внос или на имуществените вноски; 6. вземане и на други решения,
предвидени в устава.
7857
1. – Управителният съвет на СНЦ „Артшкола Колорит“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.12.2013 г. в 10 ч. в Плевен, ул. Средец 5,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на управителния съвет; 2. промяна в
устава на сдружението; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
7855
59. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 1
ЗА свиква редовно годишно общо отчетно съб
рание на Пловдивската адвокатска колеги я
на 25 и 26.01.2014 г. в 9 ч. в зала „Пловдив“
на хотел „Новотел“, гр. Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейност та на адвокатския съвет през 2013 г.; 2. док лад за дейност та
на контролния съвет; 3. отчет за дейност та на
дисциплинарния съд; 4. обсъж дане и приемане
на бюджета на адвокатския съвет за 2014 г.; 5.
разни; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната.
7854
60. – Управителният съвет на Дружеството
за разпространение на знания, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от
устава на дружеството свиква общо събрание
на членовете на 20.12.2013 г. в 18 ч. в залата
на дружеството, ул. Цар Иван Шишман 83, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за периода от 2009 до 2013 г.; 2.
отчет за финансовото състояние на дружеството;
3. приемане на бюджет на дружеството за 2014 г.;
4. избор на управителен съвет и председател
на дружеството; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред съгласно чл. 9, ал. 3 от
устава на дружеството.
7925
15. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Св. Паисий Хилендарски“ – с.
Тополчане, община Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.01.2014 г. в
18 ч. в сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Тополчане, община Сливен, област Сливен, с
с дневен ред: 1. отчет от председателя на УС за
дейността на настоятелството през мандата; 2.
избор на нови настоятели и нов управителен съвет.
7981
Албена Страхилова Михайлова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Училищно
настоятелство към ясла 10 – Пловдив“, в ликвидация по ф.д. № 168/2008 г. на Пловдивския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани вси чк и к реди тори на сд ру жението да
предявят своите вземания в шестмесечен срок
от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
7519
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Валерий Илиев Ждраков – ликвидатор на
фондация „Рома ин глори“, София, в ликвидация
по ф.д. № 410/2010 г. по описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на фондацията да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на адреса на управление на сдружението в София, район „Красна поляна“, кв.
Факултета, ул. Мирни дни 2.
7731
Валерий Илиев Ждраков – ликвидатор на
религиозна институция „Реформирана църква
Живот в святост“, София, в ликвидация по ф.д.
№ 367/2010 г. по описа на СГС, на основание
чл. 35 от устава на „Реформирана църква Живот
в святост“ във връзка с чл. 17, т. 8 ЗВ и чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите
на религиозната институция да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на адреса на управление на
сдружението в София, район „Красна поляна“,
кв. Факултета, ул. Мирни дни 2.
7746
Диан Георгиев Костадинов – ликвидатор на
Немска хуманитарна фондация – К лон „Смолян“, в ликвидация по ф.д. № 457/2005 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в срок 6 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“.
7789
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Петър Крумов Коларов, Людмил Георгиев
Банков и Ивайло Димитров Иванов – ликвидатори на СНЦ „Клуб по културизъм – 90“ – Севлиево, в ликвидация по ф.д. № 478/2006 г. на
Габровския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ канят кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7474
Поправка. Областният управител на област
Габрово прави следната поправка на допусната
техническа грешка в датата на издадената Заповед № ДС-02-174 за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, за изграждане на
обект „Път ІІ-44 „Севлиево – Габрово“ – обход
на с. Поповци – І и ІІ етап от км 23+900 до
км 26+295“ (ДВ, бр. 87 от 4.10.2013 г.): датата
на заповедта „16 септември 2013 г.“ да се чете
„12 септември 2013 г.“.
7897
Поправка. Съюзът на ВиК операторите в
Република България, София, прави следната
поправка в поканата за свикване на общо съб
рание на сдружението на 28.11.2013 г. поради
допусната техническа грешка (ДВ, бр. 91 от
2013 г., стр. 47): В т. 3 от дневния ред на съб
ранието думите „ВКТВ“ – ЕООД, Велинград“
да се четат „Евроводкомерс къмпани“ – ЕООД,
София“.
7974

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: Алианс принт – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

