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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от
2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от
2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието на закона думите
„Общите организации“ се заменят с „Общата
организация“.
§ 2. В чл. 1, т. 1 думите „Общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на земеделието и
храните се поддържа регистър на:
1. разрешените от Европейската комисия
държавни помощи;
2. минималните помощи, предоставяни в
съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87
и 88 от Договора за ЕО към помощите de
minimis в сек тора на п роизводст вото на
селскостопански продукти (ОВ, L 337/35 от
21 декември 2007 г.);
3. помощ и т е, попа да щ и в обх вата на
груповите изключения на основание на Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май
1998 г. о т носно п ри ла га не т о на ч ленове
107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ и
регламентите по прилагането му в областта
на земеделието.“

2. В ал. 2 думите „или съществени промени на съществуващи държавни помощи“ се
заличават, а думите „чл. 88, ал. 3 от Договора
за създаване на Европейската общност“ се
заменят с „чл. 108, параграф 3 от Договора
за функционирането на Европейския съюз“.
§ 4. В наименованието на част втора
думите „Общи организации“ се заменят с
„Обща организация“.
§ 5. Наименованието на глава четвърта се
изменя така: „ХОРИЗОНТА ЛНИ МЕРКИ“.
§ 6. В чл. 8, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката
и енергетиката“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1291/2000 на Европейската комисия“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 376/2008 на
Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане
на режима на лицензии за внос и износ и
сертификати за предварително фиксиране
за селскостопанските продукти (ОВ, L 114/3
от 26 април 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 376/2008“.
2 . В а л . 2 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1043/2005
на Европейската комиси я“ се замен я т с
„Регламент (ЕО) № 376/2008 и Регламент
(ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни
2010 г. за п ри ла га не на Регламен т (ЕО)
№ 1216/2009 на Съвета относно режима на
възстановяванията при износ за определени
селскостопанск и прод у кти, изнасяни под
формата на стоки, които не са включени
в приложение I към Договора, и относно
критериите за определяне на размера на
тези възстановявания (ОВ, L 171/1 от 6 юли
2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 578/2010“.
3. В ал. 3 думите „Регламент (ЕО) № 800/99
и Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Европейската комисия“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за
установяване на общи подробни правила за
прилагане на режима на възстановяванията
при износ на земеделски продукти (ОВ, L
186/1 от 17 юли 2009 г.) и Регламент (ЕС)
№ 578/2010“.
§ 8. В чл. 10 ду мите „Регламент (ЕО)
№ 1291/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 376/2008“.
§ 9. В чл. 11 д у мите „Регламент (ЕО)
№ 1043/2005“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 578/2010“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 запетаята след думата „износ“
се заличава и думите „при условията и по
реда на чл. 11, ал. 3 и 4 от Регламент (ЕО)
№ 1043/2005“ се заменят със „съгласно чл. 10,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 578/2010“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „Регламент 1043/2005“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 578/2010“, а в изречение второ думите
„или съдебна“ се заличават.
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. При проверка на изнасяните селскостопански продукти, за които е представен
износен лиценз, издаден от Разплащателната
агенция, Агенция „Митници“ взема проби,
които изследва лабораторно, и в случай на
несъответствие с показателите в лиценза
изпраща резултатите от анализа на Разплащателната агенция.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(ОВ, L 189/1 от 20
юни 2007 г.)“ се заменят с „(ОВ, L 189/1
от 20 юли 2007 г.)“, а думите „регламенти
(ЕО) № 509/2006 и № 510/2006 на Съвета
и регламентите по тяхното прилагане“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 1151/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 21
ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
(ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1151/2012“ и
регламентите по прилагането му“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 510/2006“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 1151/2012“;
б ) в т. 3 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 509/2006“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 1151/2012“.
§ 13. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
1. прилагане на правилата за биологично
производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството и етикетирането;
2. създаване и поддържане на електронна
база данни за посевен, посадъчен материал
и семена от картофи, произведени по правилата на биологичното производство;
3. прилагане на правила за преход към
биологично производство;
4. прилагане на правилата за внос от трети
държави на биологични растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни;
5. създаване и поддържане на информационни бази данни по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 4;
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6. издаване на разрешения за контролна
дейност и за последващ официален надзор
върху дейността на контролиращите лица;
7. официалния контрол по чл. 25а, ал. 1
върху биологично произведени земеделски
продукти и храни в търговската мрежа.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1 . В т. 1 д у м и т е „ р е г л а м е н т и ( Е О)
№ 509/2 0 0 6 и № 510/2 0 0 6“ с е за мен я т с
„Регламент (ЕС) № 1151/2012“.
2. Създават се т. 7 – 9:
„7. уведомяват министъра на земеделието и храните или оправомощеното от него
лице по чл. 18, ал. 2 за всеки сключен и
за всеки прекратен договор за контрол и
сертификация;
8. спазват предписанията на надзорния
орган по чл. 18, ал. 2;
9. подават заявления за нови разрешения
по чл. 19, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 не по-късно
от два месеца преди изтичане на действащото
разрешение съгласно чл. 21, ал. 5.“
§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Забранява се използването на наименование, знак и означение на земеделски
продукт или храна с традиционно специфичен
характер, които“.
2. А линея 3 се изменя така:
„(3) Забранява се използването на знака
и означенията за биологично производство,
включително на чужд език, на земеделски
продукти и храни, които не са произведени
по правилата за биологично производство
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
834/2007.“
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Биологично произведените земеделски
продукти и храни се предлагат в търговските
обекти на отделно обособено място (щанд
или рафт) и/или означени на място с лого
или с надпис, указващи, че са биологично
произведени.
(5) Биологично произведените земеделски
продукти и храни се съхраняват в складовете
на търговските обекти на специално означено място, а непакетираните – на отделно
обособено и означено място.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „по
ал. 1 – 5“.
§ 16. В чл. 25а, ал. 1 след думите „употребата на“ се добавя „биологично произведени
храни и продукти по смисъла на чл. 27 от
Регламент (ЕО) № 834/2007“ и се поставя
за пе та я, а д у м и т е „ч л. 10 о т Регла мен т
(ЕО) № 510/2006 и чл. 14 от Регламент (ЕО)
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№ 509/2006“ се заменят с „чл. 36 и 37 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012“.
§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Разплащателната агенция извършва
интервенционно изкупуване на земеделски
продукти посредством изкупуване на фиксирана цена или чрез провеж дане на тръжни
процедури в случаите и по реда, определени
в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
от 22 октомври 2007 г. за установяване на
обща организаци я на селскостопанск и те
пазари и относно специфични разпоредби
за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ, L 299/1 от 16 ноември
2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1234/2007“ и Регламент (ЕС) № 1272/2009
на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета относно изкупуване и продаване
на селскостопански продукти при публична
интервенция (ОВ, L 349/1 от 29 декември
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1272/2009“.“
2. А линея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „наредбата по ал. 2“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 1272/2009“;
б) в т. 3 думите „произведени на територията на държава – членка на“ се заменят
със „с произход от“.
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Разплащателната агенция предлага
на Европейската комиси я за одобряване
интервенционни центрове за интервенция
на зърнени култури и ориз, които отговарят
на изискванията, определени в Регламент
(ЕС) № 1272/2009.“
2. В ал. 2 думите „по реда на Закона за
обществените поръчки“ се заменят с „чрез
провеждане на тръжни процедури за тяхното одобрение съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 1272/2009“.
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Производителите и т ърговците на
зърнени култури и ориз могат да подават
оферти и тръжни предложения в регионалните структури на Разплащателната агенция.“
2. А линея 2 се отменя.
3. В а л . 3 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 824/2000 на Европейската комисия“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 1272/2009“.
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
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„(1) Тръжни предложения за изкупуване на
кланични трупове, половинки и разфасовки
могат да подават в регионалните структури
на Разплащателната агенция собственици
на кланици за животни от рода на едрия
рогат добитък, регистрирани от органите на
ветеринарния контрол по реда на Закона за
храните, и търговци на живи животни или
месо, които се задължават да извършат клане
в регистрирани кланици за своя сметка.“
2. В ал. 2 думите „кланични трупове, половинки и разфасовки, които отговарят на
ветеринарните изисквания и са окачествени
и класифицирани по скалата (S)EUROP“ се
заменят с „прясно или охладено месо от
сектора на говеждото и телешкото месо под
кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до
0201 20 50, което отговаря на условията за
изкупуване, определени с Регламент (ЕС)
№ 1272/2009“.
§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Оферти и тръжни предложения за
изкупуване на млечни продукти могат да
подават в регионалните структури на Разплащателната агенция производители, чиито
предприятия са одобрени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на
регламентите по неговото прилагане, както
и търговци на млечни продукти, които са
произведени в одобрено по реда на Закона
за храните предприятие.“
2. В ал. 2 думите „чл. 5 от Регламент
(ЕО) № 2771/1999 на Европейската комисия
и чл. 3 от Регламент (ЕО) № 214/2001 на Европейската комисия, въз основа на заявление
от производителя по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Разплащателната агенция“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 1272/2009“.
§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага на Европейската комисия“ се заменят с „предприема
действия по“.
2. В ал. 2 думите „след получаване на
разрешение от Европейската комисия“ се
заличават.
§ 23. В глава четвърта, в наименованието
на раздел V думите „социално слаби“ се
заменят с „най-нуждаещите се“.
§ 24. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „социално слаби“ се
заменят с „най-нуждаещите се“ и думите
„Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 807/2010 на
Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за
снабдяването с храна от интервенционни

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

ск ла дове в полза на най-н у ж даещи те се
лица в Съюза (ОВ, L 242/9 от 15 септември
2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 807/2010“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „Регламент
(ЕИО) № 3149/92 на Европейската комисия“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 807/2010“;
б) в т. 1 и 2 думите „социално слаби“ се
заменят с „най-нуж даещите се“;
в) в т. 3 думите „социално слабите“ се
заменят с „най-нуж даещите се“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „чл. 6 от Регламент (ЕИО)
№ 3149/92“ се заменят с „чл. 4, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 807/2010“;
б) в т. 4 думите „чл. 2 от Регламент (ЕИО)
№ 3730/87“ се заменят с „чл. 11 от Регламент
(ЕС) № 807/2010“.
4. В ал. 4, т. 1 думата „рецептурите“ се
заменя с „техническите спецификации“.
§ 25. В чл. 33, ал. 1 думите „регламенти
(ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 2529/2001, (ЕИО)
№ 2759/75, (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и в
регламентите по прилагането им“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20
август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно
складиране на някои земеделски продукти
(ОВ, L 223/3 от 21 август 2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 826/2008“.
§ 26. В чл. 34 думите „регламенти (ЕО)
№ 1 2 5 4/19 9 9, (Е О) № 2 529/2 0 01, (Е ИО)
№ 2759/75, (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и
регламентите по прилагането им“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент
(ЕО) № 826/2008“.
§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „европейските земеделски фондове“ се заменят
с „Европейск и я фон д за гаран т и ране на
земеделието“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и ту ризма – определени от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката
и енергетиката – определени от министъра
на икономиката и енергетиката“.
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В а л. 2 д у м и т е „р егл а мен т и (ЕО)
№ 2702/99 и (ЕО) № 2826/2000 на Съвета и
регламентите по прилагането им“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от
17 декември 2007 г. относно действията за
информиране и насърчаване, свързани със
селскостопанските продукти на вътрешния
пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5 яну-
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ари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 3/2008“ и регламентите по прилагането му“.
2. А линея 3 се изменя така:
„(3) Финансирането на одобрените промоциона лни п рог рами се осъщест вява в
съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕО)
№ 3/2008.“
§ 29. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Министърът на земеделието и
храните може да определя с наредби:
1. секторите, в които се признават организац ии на п роизводи т ели, асоц иац ии
на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123
от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
2. услови ята и реда за признаване на
организации на производители, асоциации
на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123
от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
3. условията, при които организациите на
производители и асоциациите на организации
на производители могат да сключват договори за доставка от името на членуващите
в тях производители;
4. секторите, в които договорите за доставка се сключват в писмена форма, съдържанието и срока на договорите и реда за
тяхната регистрация.“
§ 30. В наименованието на глава пета
думата „Организации“ се заменя с „Организация“.
§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на Съвета от 22 октомври 20 07 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари
и относно специфични разпоредби за някои
земеделски продукти (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1234/2007“ и Дял втори на Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21
декември 2007 г. за определяне на правила
за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96,
(ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците
(ОВ, L 350/1 от 31 декември 2007 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1580/2007“
се замен ят с „и Д ял II на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L
157/1 от 15 юни 2011 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 543/2011“.
2. В ал. 4, изречение първо накрая се
добавя „по образец съгласно Приложение
ІІІ на Регламент (ЕС) № 543/2011“, в из-
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речение второ думата „продава“ се заменя
с „предлага“, а в изречение трето думата
„прода жбата“ се замен я с „предлагането
на пазара“.
3. А линея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на земеделието и храните
определя с наредба:
1. реда за извърш ва не на кон т рол за
съответствие на качеството на пресните
плодове и зеленчуци от внос, за износ и
на вътрешния пазар на Европейския съюз,
както и за пресните плодове и зеленчуци,
предназначени за преработка;
2. реда за създаване и поддържане на база
данни за търговците на пресни плодове и
зеленчуци;
3. правила за анализ и оценка на риска съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) № 543/2011.“
§ 32. В чл. 41, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „единен идентификационен код – за търговци, или код по БУЛСТАТ – за дру гите юри дическ и лица“ се
заменят с „единен идентификационен код
(код по БУЛСТАТ) – за търговците и другите
юридически лица“.
2. В т. 6 ду мите „т ърг у ваната проду кция“ се заменят с „търгуваните плодове и
зеленчуци“.
§ 33. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „или че“ се
добавя „въз основа на анализа на риска“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „от контролния орган“ се
заменят със „съгласно чл. 14 от Регламент
(ЕС) № 543/2011“;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „или“;
в) създава се т. 3:
„3. контролният орган ги уведоми писмено, че въз основа на анализа на риска не
е необходимо на партидата да бъде издаван
сертификат.“
3. А линея 3 се изменя така:
„(3) Агенция „Митници“ и Българската
агенция по безопасност на храните обменят
информация, необходима за извършване на
проверките за съответствие на качеството
на партидите пресни плодове и зеленчуци
по ред, определен в инструкция, издадена
от ръководителите на двете институции.“
§ 34. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. условията и реда за одобряване, съдържанието и реда за прилагане на плана за
признаване от групи производители;“
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б) в т. 3 накрая се добавя „и групи производители“;
в) създава се т. 6:
„6. дейностите и разходите, които могат
да се включват в плановете за признаване
на групи производители на плодове и зеленчуци.“
2. В ал. 4 думите „приложение XIII към
чл. 99 от Регламент (ЕО) № 1580/2007“ се
замен я т с „п ри ложение Х І V к ъм ч л. 97,
буква „б“ от Регламент (ЕС) № 543/2011“.
§ 35. В чл. 44, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. условията и реда за одобряване и изменение, съдържанието и реда за прилагане
на оперативните програми;“.
§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение Х от Регламент (ЕО) № 1580/2007“ се заменят с „приложение ХІ от Регламент (ЕС) № 543/2011“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Организац ии те на п роизводи тели
мог ат д а п р ед ви д я т в операт и вн и т е с и
програми мерки за управление при кризи,
включени в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми по чл. 55 от
Регламент (ЕС) № 543/2011.
(5) Операт ивни т е п рог рам и вк л ючват
задължително две или повече екологични
дейности, посочени в Националната рамка
за екологични действия по чл. 56 от Регламент (ЕС) № 543/2011.“
§ 37. Член 47а се изменя така:
„Чл. 47а. (1) Учебните заведения могат да
участват в схема за предоставяне на плодове и зеленчуци на учащите се. Участието
в схемата се съпътства от прилагането на
педагогически мерки.
(2) Схемата за предоставяне на плодове и
зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, както и от държавния бюджет
под формата на:
1. национална помощ съгласно чл. 103жа
от Регламент (ЕО) № 1234/2007, с която се
възстановяват и доп устимите разходи за
данък върху добавената стойност;
2. национално съфинансиране.
(3) Министерст вото на земеделието и
храните съвместно с Министерството на
образованието и науката, Министерството на
здравеопазването и Държавен фонд „Земеделие“ в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи в областта
на зеленчукопроизводството и овощарството,
образованието и здравеопазването, ежегодно
до 31 януари изготвят национална стратегия
за прилагане на схемата.
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(4) Условията и редът за прилагане на
схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се определят с
наредба на Министерския съвет.“
§ 38. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Кравето мляко се изкупува от одобрени от министъра на земеделието и храните
изк у п вач и – физи че ск и и л и юри д и че ск и
лица, кои то са т ърговц и по смисъ ла на
Търговския закон, чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за
храните, и/или използват при изкупуването
специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.“
2. В ал. 2 след думите „Закона за храните“
се добавя „или от регистрацията на транспортното средство по чл. 246 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност“.
3. В ал. 3 т. 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „на стопанска дейност
в с т ра ната“ се за л и ча ват, а д у м и т е „по
изкупуване и транспортиране на кравето
мляко“ се заменят със „за тези дейности“.
§ 39. В чл. 51 т. 10 се изменя така:
„10. съдействат на компетентния орган
при извършването на проверки на документацията и обемите изкупено краве мляко.“
§ 40. В чл. 54, ал. 1 думите „Регламент
(ЕО) № 1788/2003 на Съвета“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 1234/2007“.
§ 41. В ч л. 55, а л. 1, т. 4 след д у мата
„изкупвачите“ запетаята и текстът докрая
се заличават.
§ 42. В глава пета след чл. 55 се създават
раздел ІІа с чл. 55а, 55б и 55в и раздел ІІб
с чл. 55г:
„Раздел ІІа
Признаване на организации на производители и техни асоциации, меж дубраншови
организации и договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти
Чл. 55а. (1) Министърът на земеделието
и храните със заповед признава или оттегля
признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и меж дубраншови организации
в сектора на млякото и млечните продукти
съгласно чл. 123, параграф 4, чл. 126а и 126б
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и регламентите по прилагането му.
(2) Организациите на производители и
асоциациите на организации на производители на мляко и млечни продукти, признати
по ал. 1, могат при условията, определени в
чл. 126в от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в
наредбата по чл. 55в, да сключват договори
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с изкупвачи и преработватели за доставка
на сурово мляко от името на членуващите
в тях производители на мляко по отношение
на цялата им продукция или на част от нея.
Чл. 55б. (1) Суровото мляко се доставя и
купува на територията на страната въз основа на сключен договор за доставка, освен в
случаите на разрешени директни продажби.
Договорите за доставка се сключват с изкупвачи или преработватели в писмена форма.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват по
реда на и съдържат най-малко к лаузите,
определени в чл. 185е от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007.
(3) Договорите по ал. 1 между производител и изкупвач на сурово мляко се сключват
за минимален срок от 6 месеца.
(4) Договорите за доставка на сурово мляко от всички видове млека се регистрират
от първия изкупвач в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ по адреса
на дейността на изкупвача в 14-дневен срок
от сключването. При прекратяване, преди
да е изтекъл срокът на договора, или при
удължаване на срока на договора с анекс
изкупвачът уведомява съответната областна
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в
14-дневен срок.
(5) Контролът за спазване на изискванията по ал. 1 – 4 се упражнява от Държавен
фонд „Земеделие“.
Чл. 55в. Министърът на земеделието и
храните издава наредба, с която урежда:
1. услови ята и реда за признаване на
организации на производители, асоциации
на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно чл. 123,
параграф 4, чл. 126а и 126б от Регламент
(ЕО) № 1234/2007;
2. условията и реда за регистрация на
договорите за доставка на сурово мляко;
3. реда за упражняване на контрол върху
сключването и регистрирането на договорите
за доставка на сурово мляко.
Раздел ІІб
Помощ за доставяне на мляко и млечни
продукти на учениците в учебните заведения
Чл. 55г. (1) Учебните заведени я могат
да прилагат схема за доставка на мляко и
млечни проду кти на у чениците съгласно
Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията
от 10 юли 2008 г. за определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти
на учениците в учебните заведения (ОВ, L
183/17 от 11 юли 2008 г.).
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(2) Схемата за доставка на мляко и млечни
продукти на учениците в учебните заведения по ал. 1 се финансира от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието и от
държавния бюджет под формата на национална помощ съгласно чл. 102 от Регламент
(ЕО) № 1234/2007.
(3) Условията и редът за прилагане на
схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения се
определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 43. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенци я подпомага“ се замен ят с „Държавен
фон д „Земеделие“ п редоставя финансова
помощ по“.
2. В ал. 2 думите „Национална програма“
се заменят с „Националните програми“.
3. В ал. 3 думата „наредба“ се заменя с
„наредби“, а думите „Националната програма“ се заменят с „Националните програми“.
§ 44. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„сектор“ се добавя „за периода 2009 – 2013 г.“.
2. В ал. 2 думите „по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор се предоставя до 2014“ се заменят със
„за мерките по ал. 1 се предоставя до 2013“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарск и я сектор за
периода 2014 – 2018 г. финансова помощ се
предоставя за следните мерки:
1. преструктуриране и конверсия на лозя
със следните дейности:
а) конверсия на сортовия състав на насаж дението със сортове, класифицирани за
съответните лозарски райони на страната;
б) преструктуриране на лозята;
в) подобряване на техниките за управление на лозята;
г) обезщетение на производителите за
загубата на доход за период до три години
чрез разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаж дения
или парично обезщетение с изключение на
дейностите по буква „в“;
2. популяризиране на пазарите на трети
държави на вина със защитено наименование
за произход (ЗНП), защитено географско
у казание (ЗГ У) или за сортови вина без
ЗНП/ЗГ У;
3. събиране на реколтата на зелено чрез
пълно отстраняване на зелени, все още неузрели гроздове;
4. инвестиции за производство на лозаро-винарски продукти по приложение № 1
от Закона за виното и спиртните напитки.
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(5) Финансовата помощ за мерките по
ал. 4 се предоставя до 2018 финансова година
съгласно бюджет за програми за подпомагане от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието.“
§ 45. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 1 и 3 и ал. 3“ се заменят с „т. 1 и 3, ал. 3 и ал. 4, т. 1, 3 и 4“, а
думите „които са регистрирани“ се заменят
с „вписани в лозарския регистър“.
2. А линея 2 се изменя така:
„(2) Финансова помощ по чл. 57, ал. 1,
т. 2 и ал. 4, т. 2 могат да получат търговски
д ру жес т ва, п рофесиона л н и орга н иза ц и и,
организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла на
Закона за виното и спиртните напитки и
държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Не под леж ат на фи на нси ра не по
чл. 57, ал. 4, т. 1 следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със
същия винен сорт в съответствие със същата
система за к ултивиране, представл яващо
обичайно обновление на лозята, които са
приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви
животни, чрез изграждане на огради или
с активна защита, която включва човешки
звуци;
3. защита от щети, нанесени от птици,
чрез покриване на лозовите насаждения с
предпазни мрежи, закупуване на машини за
плашене на птици или с активна защита,
която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на
лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради/стени срещу
вятър;
6. изграждане на пътища в рамките на
лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения
и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал
(подсаждане);
8. смяна на формировката от един вид
в същи я в зависимост от височината на
стъблото – нискостъблени, средностъблени
и високостъблени.“
§ 46. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „свине и говеда“ се
заменят с „говеда, свине и овце“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В Министерството на земеделието и
храните се поддържа регистър на кланиците,
извършващи задължителна класификация,
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който се актуализира ежегодно въз основа
на броя на кланетата за предходната календарна година.“
§ 47. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„К ласификаторите, които не са практикували класификация на кланични трупове в
продължение на една година, са длъжни да
преминат опреснителен курс.“
2. В ал. 3 след думата „обучението“ се
поставя запетая и се добавя „опреснителните курсове“.
3. В ал. 4, т. 4 накрая се добавя „и неучастие в опреснителни курсове“.
4. А линея 7 се изменя така:
„(7) В Министерството на земеделието и
храните се поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на
кланични трупове от говеда, свине и овце, в
който се отразяват издаването на свидетелства по ал. 1 и тяхното отнемане по ал. 4.“
§ 48. В чл. 58в, ал. 3, изречение второ
след думата „кланицата“ запетаята се заличава и думите „което предоставя копие от
него на производителя, доставил или предал
животните за класификация в кланицата“
се заменят със „след подписване от производителя или доставчика, който получава
срещу подпис екземпляр от него“.
§ 49. В чл. 58ж се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. изискванията за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо,
разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и на продукти от птиче месо;“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. тестовете по окачествяване и контрол
върху качеството на месото, разфасовките,
заготовките и вътрешностите от домашни
птици и на продуктите от птиче месо;“.
§ 50. В чл. 58з, ал. 1 думата „наредба“ се
заменя с „наредбите“.
§ 51. Член 58и се отменя.
§ 52. В чл. 58к д у мите „и заешко“ се
заличават.
§ 53. В глава пета след чл. 58к се създава
раздел V с чл. 58л и 58м:
„Раздел V
Подпомагане на пчеларството
Чл. 58л. (1) Пчеларството се подпомага въз
основа на тригодишна Национална програма
по пчеларство за подобряване на общите
условия за производство и предлагане на
пазара на пчелни продукти.
(2) Националната програма по пчеларство
се изготвя от работна група, в която участват
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представители на Министерството на земеделието и храните, на пчеларски браншови
организации и на Разплащателната агенция,
въз основа на анализ на изпълнението на
Националната програма по пчеларство за
предходния период. Изготвената програма
се одобрява от министъра на земеделието
и храните, след което се представя за одобрение от Европейската комисия.
(3) Условията и редът за прилагане на
Националната програма по пчеларство се
определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
Чл. 58м. (1) В съответствие с Регламент
(ЕО) № 1234/2007 и регламентите по неговото прилагане Разплащателната агенция
предоставя финансова помощ по мерките
на Националната програма по пчеларство
по чл. 58л, ал. 1.
(2) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед постоянна работна група за управление на програмата по чл. 58л,
ал. 1. В състава на работната група се включват представители на пчеларски браншови
организации, на Министерството на земеделието и храните и на Разплащателната
агенция. Постоянната работна група прави
предложения за промени в Националната
програма по пчеларство, за преразпределение на бюджета между мерките и определя
лимитите за финансиране на допустимите
разходи. Промените в Националната програма по пчеларство се одобряват по реда
на чл. 58л, ал. 2.
(3) Отказите на Разплащателната агенция
за финансиране на подадени заявления се
обжалват в съответствие с чл. 2.“
§ 54. В чл. 59, ал. 2 след думите „Европейската комисия“ се добавя „и Европейската
сметна палата“.
§ 55. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Разплащателната агенция чрез специализираното звено за контрол по Регламент
(ЕО) № 485/2008 на Съвета от 26 май 2008 г.
относно проверките от страна на държавите
членки на трансакции, съставляващи част от
системата за финансиране на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ОВ, L
143/1 от 3 юни 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 485/2008“, упражнява
последващ контрол и извършва проверки
на търговските документи на:
1. лицата, които са получили или осъществили плащания, свързани пряко или
косвено със системата за финансиране на
Европейския фонд за гарантиране на земеделието;
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2. т рети лица, кои то имат пряка и ли
косвена връзка с лицата по т. 1 във връзка
с трансакциите, извършвани в рамките на
системата за финансиране чрез Европейския
фонд за гарантиране на земеделието.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят на контролиращите лица:
1. свободен дос т ъп до п роверя ва н и т е
обекти;
2. исканите от тях търговски документи
и извлечения или копия от тях; електронно съхраняваните данни се предоставят на
електронен носител;
3. исканите от тях сведения.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
д у мите „Регламент (ЕИО) № 4045/89“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 485/2008“.
§ 56. Член 60а се изменя така:
„Ч л. 60а. (1) Кон т рол ът по п ри ла га не
на к ласификацията на к ланични трупове
от говеда, свине и овце и докладването на
цените се упражнява от длъжностни лица,
оправомощени от министъра на земеделието
и храните.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат:
1. кланиците по чл. 58а, ал. 2;
2. класификаторите по чл. 58в, ал. 1.
(3) Българската агенция по безопасност
на храните упражнява контрол върху:
1. сортирането, маркировката и опаковката на яйца;
2. окачествяването и съх ранението на
месо, разфасовки, заготовки и вътрешности
от домашни птици и на продукти от птиче
месо.“
§ 57. Член 60б се изменя така:
„Чл. 60б. Контролът по чл. 60а включва:
1. проверки за прилагането на класификаци ята на к ланични т ру пове от говеда,
свине и овце и на документацията за нейното
извършване;
2. проверки по чл. 24 от Регламент (ЕО)
№ 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета относно стандартите за търговия с
яйца (ОВ, L 163/6 от 24 юни 2008 г.);
3. проверки по реда на чл. 9, параграфи
6, 8 и 10 и чл. 12, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни
2008 г. относно въвеж дането на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
определени стандарти за предлагането на
пазара на месо от домашни птици (ОВ, L
157/46 от 17 юни 2008 г.).“
§ 58. Член 60в се отменя.
§ 59. В чл. 60д думите „чл. 60в“ се заменят с „чл. 60а“.
§ 60. В чл. 65, ал. 1 думите „ал. 1 – 3“ се
заменят с „ал. 1 – 5“.
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§ 61. Създават се чл. 71а и 71б:
„Чл. 71а. (1) Одобрен изкупвач, който не
изпълни задължение по чл. 51, т. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от
2000 до 10 000 лв.
(2) Одобрен изкупвач, който не изпълни
за дъл жение по чл. 51, т. 4, се наказва с
имуществена санкция в размер от 500 до
2000 лв.
(3) Одобрен изкупвач, който не изпълни
за дъл жение по чл. 51, т. 6, се наказва с
имуществена санкция в размер от 3000 до
10 000 лв.
Чл. 71б. (1) Производител на краве мляко с квота за директни продажби, който не
регистрира ежедневно количествата на извършените продажби, замени и безвъзмездни
прехвърляния на мляко и млечни продукти,
се наказва с глоба от 50 до 300 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
в размер от 300 до 1000 лв.“
§ 62. Създават се чл. 72а и 72б:
„Чл. 72а. (1) Който изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от
производител без писмен договор, освен в
случаите на разрешени директни продажби, се наказва с глоба или с имуществена
санкция от 5000 до 20 000 лв.
(2) Производител на сурово мляко, който
доставя мляко без договор, освен в случаите
на разрешени директни продажби, се наказва с глоба или имуществена санкция от
500 до 2000 лв. Не се наказва производител
на сурово мляко, който е подал сигнал до
компетентния орган преди извършване на
нарушението.
Чл. 72б. (1) Физическо лице, което не
изпълни за дъл жение по чл. 60, а л. 2, се
наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
в размер от 2000 до 5000 лв.“
§ 63. В чл. 74, ал. 3 думите „чл. 69 – 72“
се заменят с „чл. 69 – 72б“.
§ 64. В чл. 74а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разпоредбите“ се заменя с „разпоредбата“, а думите „и чл. 58и“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „т. 2, 3 и 4“ се заменят
с „т. 2 и 4“.
§ 65. В чл. 74д, ал. 1 думите „чл. 60в“ се
заменят с „чл. 60а“.
§ 66. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 510/2006 на Съвета“ се заменят с „чл. 5
от Регламент (ЕС) № 1151/2012“.
2. Точка 5 се изменя така:
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„5. „Доставка“ е всяка продажба на произведеното в стопанството на производителя
непреработено мляко на одобрен изкупвач на
краве мляко или първи изкупвач на мляко,
различно от краве.“
3. В т. 7 думите „селското стопанство“
се заменят със „земеделието“, а думите „по
фиксирани цени“ се заличават.
4. В т. 14 думите „селското стопанство“
се заменят със „земеделието“.
5. Точка 17 се изменя така:
„17. „Преработени земеделски продукти“
са земеделски продукти извън Приложение
I к ъм Дог овора за фу н к ц ион и ра не т о на
Европейския съюз, които са „преработени
продукти“ по смисъла на чл. 2, параграф 1,
буква „а“ от Регламент (ЕО) № 612/2009.“
6. Точка 19 се отменя.
7. Създават се т. 22 и 23:
„22. „Първи изкупвач“ е физическо или
юридическо лице, търговец по смисъла на
Търговския закон, което има регистрирани
стационарни обекти и/или специализирани
транспортни средства съответно по реда на
Закона за храните и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност и извършва дейност
по изкупуване директно от производителите
на сурово мляко, различно от краве.
23. „Трета държава“ е всяка държава, която
не е държава – членка на Европейския съюз.“
Заключителни разпоредби
§ 67. (1) Министърът на земеделието и
храните издава наредбата по чл. 56, ал. 3
за прилагане на националната програма по
чл. 57, ал. 4 в срок до 1 декември 2013 г.
(2) Министърът на земеделието и храните
издава наредбите по чл. 17, ал. 1, чл. 55в и
чл. 58л, ал. 3 в тримесечен срок от влизането
в сила на този закон.
(3) Министерският съвет издава наредбата по чл. 55г, ал. 3 в 6-месечен срок от
влизането в сила на този закон.
(4) Директорът на Агенция „Митници“
и изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните издават
инструкцията по чл. 42, ал. 3 в тримесечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 68. Наредба № 1 от 26 януари 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2008/2009 – 2013/2014 г. (обн., ДВ, бр. 10 от
2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г., бр. 53
и 75 от 2013 г.) се прилага, доколкото не
противоречи на разпоредбите на този закон.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 1 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8257
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност,
приет от ХLIІ Народно събрание на 1 ноември 2013 г.
Издаден в София на 7 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
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Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

з а и з м е н е н и е и д о п ъ л н е н и е н а З а ко н а
за ветеринарномедицинската дейност
(обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 30, 31,
55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74,
95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.
и бр. 7, 15, 66, 68 и 83 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „ветеринарномедицински специалисти“ се заменят с „обучени
лица“ и думите „наредба на министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 накрая се добавя „с
изключение на случаите по чл. 46ж“.
§ 3. В чл. 46г, ал. 1 накрая се добавя „с
изключение на разходите за закупуване на
инви т ро диаг ност и чни те ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, които са за сметка на
акредитираните лаборатории“.
§ 4. Член 46ж се изменя така:
„Чл. 46ж. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ издава заповед
за изпълнение на мерките по държавната
профилактична програма и програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните от ветеринарни лекари от БАБХ или от
ветеринарномедицински специалисти извън
системата на БАБХ.“
§ 5. В чл. 51 ал. 3 се изменя така:
„(3) Българската агенция по безопасност
на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти
и осигурява достъп до данните на:
1. Европейската комисия при поискване;
2. развъдните организации по чл. 8 от
Закона за животновъдството.“
§ 6. Създава се нов чл. 51а:
„Чл. 51а. Официалната идентификация на
животните се извършва от собствениците им
или от упълномощени от тях ветеринарни
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лекари, ветеринарни техници или развъдни
организации по чл. 8 от Закона за животновъдството в 5-дневен срок от раждането
на животните.“
§ 7. Досегашният чл. 51а става чл. 51б.
§ 8. Досегашният чл. 51б става чл. 51в и
в него в ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят
с „чл. 51б“.
§ 9. В чл. 132 се правят следните изменения:
1. В а л. 1, т. 7, бу к ва „б“ д у м и т е „и
въведените данни“ се заменят с „като му
предоставя данните от идентификацията за
въвеждането им“.
2. В ал. 2 думите „7 дни“ се заменят с
„три дни“.
§ 10. В чл. 414а, ал. 1 и 3 думите „или
чл. 46ж“ се заличават.
§ 11. В чл. 442б, ал. 1 думите „чл. 51а“
се заменят с „чл. 51б“ и думите „чл. 51б“ се
заменят с „чл. 51в“.
Заключителни разпоредби
§ 12. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Българската агенция по
безопасност на храните осигурява достъп
на развъдните организации по чл. 51, ал. 3,
т. 2 до данните от Интегрираната информационна система.
§ 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103
от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95
и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г. и бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) в
чл. 62, ал. 2 накрая се добавя „и министъра
на земеделието и храните“.
§ 14. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и
храните приемат наредбата по чл. 62, ал. 2
от Закона за здравето.
§ 15. Параграфи 6, 7, 8 и 11 влизат в сила
от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 1 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8256

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Четиридесет и второто Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
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събрание и Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместникп редседат ел и на Чет и ри десет и вт оро т о
Народно събрание (ДВ, бр. 47 от 2013 г.)
РЕШИ:

Избира А лиосман Ибраим Имамов от
парламентарната група на Движение за права и свободи за заместник-председател на
Четиридесет и второто Народно събрание.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 12 ноември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8484

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава и ръководството
на Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Избира Четин Хюсеин Казак за член и
председател на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 12 ноември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8485

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Четин Хюсеин Казак като
член и заместник-председател на Комисията
по отбрана.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 12 ноември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8486
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дивата флора и фауна и на защитените зони
за опазване на дивите птици и за приемане на
Списък на защитени зони за опазване на дивите
птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), в пореден № 12,
код BG0002051, в колона 6 „Обща площ [ха]“
числото „10 878,24“ се заменя с „16 172,28“, а
в колона 7 „Територия [ха]“ числото „5351,94“
се заменя с „10 645,98“.
ІІ. Приема Списък на защитени зони за опазване на дивите птици съгласно приложението.
ІІІ. Списъкът по т. ІІ е допълнение към
приложение № 1 към т. 1 от Решение № 122
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
допълнен с Решение № 802 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени с
Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменен и допълнен
с Решение № 335 на Министерския съвет от
2011 г. за изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
ІV. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на
земеделието и храните и от Министерството
на инвестиционното проектиране (Агенцията
по геодезия, картография и кадастър) опис на
имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони, като
в границите на защитените зони се включват
цели имоти с изключение на водни обекти,
пътища и имоти от държавния горски фонд и
държавния поземлен фонд.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

за попълване на състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Изби ра Д и м и т ър Георг иев Коч ков за
член на Комисията за борба с корупцията
и конфликт на интереси.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 12 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8487

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 678
ОТ 7 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на списъците на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В Списъка на защитените зони за опазване
на дивите птици съгласно приложение № 1 към
т. 1 от Решение № 802 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ,
бр. 107 от 2007 г.), изменено с Решение № 52
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14
от 2008 г.), изменен и допълнен с Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 16-334 от
2007 г. за топлоснабдяването (обн., ДВ, бр. 34 от
2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2007 г., бр. 45 от 2009 г. и бр. 94 от 2013 г.)
§ 1. В заключителната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2013 г.) в § 21 думите „от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“ се
заменят с „от 1 юни 2014 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
8435

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
на данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103
от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Работодателите, осигурителите
и техни клонове и поделения, осигурителните
каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите декларации по образец
1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В
декларациите се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
т ърговеца (к лона/поделението), сл у жебен
номер, издаден от Националната агенция за
приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица,
които са съдружници в търговски дружества
или собственици на ЕООД, и физическите
лица – членове на неперсонифицирани дру-
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жества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/
ЕИК на търговеца или служебен номер на
дружеството;
2. единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената,
дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за
осигурените лица и самоосигуряващите се,
вноските за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, начисленият облагаем доход, ползваните данъчни облекчения
чрез работодателя и начисленият данък за
доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица.
(2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните
каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4,
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
или упълномощени от тях лица подават в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4,
в която се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен
номер, издаден от Националната агенция за
приходите за самоосигуряващи се лица и за
лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване;
2. общият размер на сумите за дължимите
вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване,
здравното осигуряване, фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“
за всички лица, подлежащи на осигуряване;
3. общият размер на дължимия данък за
внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(3) Декларацията по ал. 2 не се подава от
задължените лица, за които се прилага схема
за централизирано разплащане на осигурителните вноски.
(4) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно
на изчислените задължителни осигурителни
вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“, от
подадените декларация/и образец № 1.
(5) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски
и вноски за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, установени от
органите по приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(6) Самоосигуряващите се лица, които
имат задължение за внасяне на вноски на
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите декларация образец № 7
съгласно приложение № 7 за възникване на
задължението за внасяне на вноски на това
основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност,
единния граждански номер/личен номер на
чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който
възниква задължението за внасяне на вноски,
и избрания осигурителен доход на основание
чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(7) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите декларация образец
№ 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за
самоличност, единният граждански номер/
личен номер на чужденец (служебен номер)
и сумата на вноските.
(8) Лицата, които еднократно заплащат
сума в размер на 12 здравноосигурителни
вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от
Закона за здравното осигуряване, подават в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „в срока за“ се заменят с „едновременно с“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Декларации образец № 1 и образец
№ 6 за членовете на осигурителните каси се
подават от касата в съответните срокове по
ал. 1 и 3.“
3. Създава се нова ал. 10:
„(10) Алинея 9 не се прилага за лицата,
осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец
върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение
за същия месец.“
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и навсякъде думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
6. Досегашните ал. 12 и 13 стават съответно ал. 13 и 14.
§ 3. В чл. 4 ал. 8 и 9 се отменят.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите „ал. 5“ се заличават.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. декларация образец № 1 се подава на
хартиен носител, на електронен носител или
по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато
задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ и
данък по чл. 42 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица са установени
от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен
или хартиен носител;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. декларация образец № 6 се подава на
хартиен носител, на електронен носител и
хартиен носител или по електронен път чрез
използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава
декларация образец № 6 във връзка с издадени
задължителни предписания от контролните
органи на Националния осигурителен институт за подаване на декларации образец № 1
след 30 април на годината, следваща годината,
за която се отнася, декларацията се подава на
електронен носител и/или хартиен носител.“
2. В ал. 2, т. 2 числото „30“ се заменя с „10“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Декларации образец № 1 и № 6 за
членовете на осигурителни каси се подават
по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато
задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ и
данък по чл. 42 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица са установени
от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен
или хартиен носител.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 6. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а (1) Работодателите, осигурителите
и техни клонове и поделения, осигурителните
каси или самоосигуряващите се лица могат
да коригират подадените данни с декларации
по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция.
С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и № 3 – месец
и година, код на задълженото лице, единният
граждански номер/личен номер на чужденец
(служебен номер) на лицето, за което се подава
декларацията, и код за вид осигурен; датата
на раждане и код за пол, когато е попълнен
личен номер на чужденец или служебен номер
в декларация образец № 1;
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2. в декларация образец № 5 – периодът,
за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер/
личен номер на чужденец (служебен номер)
на лицето, за което се подава декларацията,
и код за вид осигурен; датата на раждане и
код за пол, когато е попълнен личен номер
на чужденец или служебен номер.
(2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните
каси или самоосигуряващите се лица могат
да заличават подадените данни с декларация
по ал. 1, като подават декларация с попълнен
код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код
за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните
по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само
съответната декларация с попълнен код за
корекция или код за заличаване.
(5) Декларации по ал. 1 не се подават
за коригиране и заличаване на данни след
30 април на годината, следваща годината, за
която се отнасят. След този срок декларации
се подават само на електронен или хартиен
носител след разрешение на Националната
агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените
им дейности.
(6) При промяна на осигурителния доход
по трудовото правоотношение лицата по чл. 4,
ал. 6 подават декларация образец № 1 с код
за корекция до 25-о число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят данните.
(7) При прекъсване или при прекратяване
на трудовата дейност декларация образец № 1
за лицата по чл. 4, ал. 1 и 6 се подава с код
„Корекция“ и данни за последния месец, през
който лицето е подлежало на осигуряване – в
срок до 25-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят данните.
(8) Декларация образец № 6 за лицата по
чл. 3, ал. 3, т. 1 – 4 се подава с код за корекция,
когато се намалява размерът на декларирано
задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни
от съответната колона на подадената преди
това декларация. Не се коригират данните
за месец и година, код или наименование на
задълженото лице, код за вид плащане и дата
на изплащане/начисляване.
(9) Декларация образец № 6, подадена от
лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна
каса, може да се коригира до края на месеца,
следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този
срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на
Националната агенция за приходите.
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(10) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и
декларации образец № 1, така че да се запази
равенството по чл. 2, ал. 4.
(11) Декларация образец № 6, подадена от
лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се
коригира до изтичане на срока за подаването є.
(12) Когато подадените декларации образец
№ 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски
и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, лицата
по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса
подават едновременно и декларация образец
№ 6 за увеличаване размера на декларираното
задължение, така че да се запази равенството
по чл. 2, ал. 4.
(13) Когато подадените декларации образец
№ 1 за коригиране/заличаване на данни водят
до намаляване на изчислените осигурителни
вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“,
лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация
образец № 6 с попълнен код за корекция, с
която намаляват размера на декларираното
задължение, така че да се запази равенството
по чл. 2, ал. 4.
(14) Алинея 13 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход,
брутно трудово възнаграждение и размерите
на осигурителните вноски, вноски за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ и данък по чл. 42 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
с декларация/и образец № 1 е във връзка с
установени задължения за същите вноски от
органите по приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се приемат декларация/и образец
№ 1 и образец № 6, подадени от лицата по
чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса,
когато не е изпълнено условието на чл. 2,
ал. 4.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 8. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. (1) Изчислените задължителни осиг у рителни вноск и и/или вноск и за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ от декларация образец № 1 се
определят, както следва:
1. от осигурителния доход в т. 19 от декларацията и размерите на осигурителните вноски,
поотделно за осигурителя и осигуреното лице,
за фонд „Пенсии“ в т. 20 от декларацията;
2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните
вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за
осигурителя и осигуреното лице, за фондове-
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те на държавното обществено осигуряване,
без размера на вноската за фонд „Трудова
злополука и професионална болест“;
3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска
за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;
4. от осигурителния доход в т. 21 от дек ларацията и размера на осигу рителната
вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23
от декларацията;
5. от сумата на осигурителния доход в
т. 19 и т. 21 от декларацията и размерите
на осиг у рителните вноск и, поотделно за
осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд в т. 26
от декларацията;
6. от сумата на осигурителния доход в
т. 19 и т. 21 от декларацията и размера на
осиг у ри т ел ната вноска за доп ъ л ни т ел но
за д ъ л ж и т ел но пенсион но оси г у ря ва не в
професионален пенсионен фонд в т. 25 от
декларацията;
7. от сумата на осигурителния доход в
т. 17 и т. 17.1 от декларацията и размера на
осигурителната вноска за здравно осигуряване
в т. 18 от декларацията;
8. от сумата на осигурителния доход в т. 19
и т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя
и осигуреното лице, за здравно осигуряване
в т. 22.1 от декларацията;
9. от осигурителния доход в т. 27 от дек ларацията и размера на осигу рителната
вноска за здравно осигуряване в т. 28 от
декларацията;
10. от брутното трудово възнаграждение в
т. 29 от декларацията и размера на вноската
за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в т. 30 от декларацията.
(2) Всяка от определените по реда на ал. 1,
т. 1 – 10 осигурителни вноски и вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“, за сметка на осигурителя/
работодателя и за сметка на осигуреното лице,
се закръгляват поотделно, по реда на чл. 2а от
Наредбата за реда за внасяне и разпределяне
на задължителните осигурителни вноски и
вноските за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; последно
изм. бр. 5 от 2013 г.).
(3) За изпълнение на равенството по чл. 2,
ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски
от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са
декларирани в декларация образец № 6 за:
1. държавното обществено осигуряване;
2. Учителския пенсионен фонд;
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3. допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд;
4. допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен фонд;
5. здравно осигуряване;
6. фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,
в указанията за попълване на декларация
образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
т. 1 се изменя така:
„1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на
подадена декларация;
– са начислени и л и изп лат ени въ знаграждения за минало време, върху които се
дължат вноски за социалното и здравното
осигуряване, допълнителното задължително
пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“; в тези случаи
освен коригираните се попълват и всички
останали реквизити с данните от подадената
преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход
или за начисления от работодателя данък по
чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
Попълва се буква „З“, когато се подава
декларация за заличаване на подадена вече
декларация. В тези случаи се попълват т. 1,
2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.“
§ 10. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, в
т. 1 от указанията за попълване на декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване
на лица, осигурени от държавния бюджет“
думите „с код корекция „К“ не се коригират
данните в т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията“
се заличават.
§ 11. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1,
в указанията за попълване на декларац ия
обр. № 5 „А вансово внесени социа лни и
зд ра внооси г у ри т ел н и вноск и“ се п ра вя т
следните изменения:
1. В т. 1 думите „с код корекция „К“ не
се коригират данните в т. 2, 3, 10, 12, 13 и
14 от декларацията“ и изречение последно
се заличават.
2. В т. 10 позиция 87 се заличава.
§ 12. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2,
в указанията за попълване на декларация
обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък
по чл. 42 ЗДДФЛ“ т. 7 се изменя така:
„7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4
се попълва буква „К“ – когато се намалява
размерът на декларираните задължения.
Забележка. При увеличаване размера на
декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова
декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за
съответното задължение.“
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§ 13. Приложение № 5 към чл. 6, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 6, ал. 6
ПРОТОКОЛ
...............................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на
НАП
ЕИК по БУЛСТАТ

ПЪЛНОМОЩНО
Подписаните:
1. ………………………………......…………………....………….............................., гражданин на ……………............……………,
с постоянен адрес: гр./с. ……………………………………………., ул./ж.к…………………………………………….......................….
№/бл., вх., ап. ………….., община ………………………………………………, област ………………………………………………………..,
притежаващ ЛК № …………....….., издадена на ……....…….. от …………....………, ЕГН ……………………........….
2. ………………………………......…………………....………….............................., гражданин на ……………............……………,
с постоянен адрес: гр./с. ……………………………………………., ул./ж.к…………………………………………….......................….
№/бл., вх., ап. ………….., община ………………………………………………, област ………………………………………………………..,
притежаващ ЛК № …………....….., издадена на ……....…….. от …………....………, ЕГН ……………………........….
УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:
Име ………………………………......…………………....………….............................., гражданин на ……………............……………,
с постоянен адрес: гр./с. ……………………………………………., ул./ж.к…………………………………………….......................….
№/бл., вх., ап. ………….., община ………………………………………………, област ………………………………………………………..,
притежаващ ЛК № …………....….., издадена на ……....…….. от …………....………, ЕГН ……………………........….,
да подаде настоящите декларации
Упълномощители: 1. .......................................... 2. ..........................................
Предоставената информация е за ……………. г.
За подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбата и
не следва да се подаде:
декларация обр. № 1*
			
декларация обр. № 6*
Информацията се подава на:
електронен носител:

хартиен носител:

от месец …………… до месец ………...........…

от месец …………… до месец ………...........................…

Брой записи декларации обр. № 1: ………

Брой декларации обр. № 1: ……………...…...............…

Брой записи декларации обр. № 3: ………

Брой декларации обр. № 4 (обр. 2002 г.): …...........

Брой записи декларации обр. № 6: ………

Брой декларации обр. № 5: ……………..................……
Брой декларации обр. № 6: ……………..................……

Дата: ...............................
Подпис: ……………................
		
(печат)
* Полетата се попълват само за данни, които се отнасят за периоди след 31 декември 2013 г.“

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

§ 14. В приложение №
думите „ал. 3“ се заменят
§ 15. В приложение №
думите „ал. 4“ се заменят
§ 16. В приложение №
думите „ал. 5“ се заменят

7
с
8
с
9
с

към
„ал.
към
„ал.
към
„ал.

чл. 2, ал. 3
6“.
чл. 2, ал. 4
7“.
чл. 2, ал. 5
8“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Член 2, ал. 4 и 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, ал. 7
и 10, чл. 6а, ал. 10, 12, 13 и 14 и чл. 8, ал. 2 се
прилагат, когато се подават данни, отнасящи
се за период след 31 декември 2013 г.
§ 18. Работодателите, осиг у рителите и
техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители,
подават декларация образец № 6, отнасяща
се за месеци преди януари 2014 г. в срока за
подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за
дължим данък по чл. 42 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица – в срок
до 25-о число на месеца, следващ месеца, през
който данъкът е удържан или през който са
направени частичните плащания в случаите
по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
§ 19. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
8483

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8516
от 13 юни 2013 г.

по административно дело № 12519 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Йовка Дражева, и членове:
Таня Вачева и Соня Янкулова, с участието на
секретар-протоколиста Маринела Цветанова
разгледа административно дело № 12519 по
описа за 2012 г. на Върховния административен съд – седмо отделение, докладвано от
председателя Йовка Дражева.
Производството е по чл. 185 и сл. АПК.
Образувано е по касационната жалба на Георги Веселинов Дяков против чл. 13, ал. 7, т. 2
от Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните
изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане за
2010 г., издадена от министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от
19.02.2010 г.), и чл. 16, ал. 6 от Наредба № 2
от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за
участие в схеми за национални доплащания и
за специфично подпомагане, издадена от министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 18 от
2011 г., в сила от 1.03.2011 г.), издадена съгласно
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§ 4 от ДР на основание чл. 44, ал. 2 и § 35,
ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските
производители. Жалбоподателят твърди, че в
периода между декларирането на животни през
месец май и финалната проверка през месец
ноември съгласно изискванията на цитираните
разпоредби следва да поддържа минимум 90 %
от декларираните животни. Информацията
за броя на отглежданите животни във всеки
момент е налична в БАБХ, достъпна е за Разплащателната агенция по чл. 30 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
Затова задължението за писмено уведомяване
на Разплащателната агенция за всяка смяна
на животно е в изключително кратки срокове
между 3 и 7 дни. БАБХ винаги е уведомявана
и служебно поддържа в актуално състояние
Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти,
защото всяка замяна става с нейно знание и
разрешение. Поради това вмененото задължение за писмено уведомяване противоречи на
принципа на чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност (ЗОАРАКВСД), утежнява работата
и не е необходимо за постигане целите на
закона. Противоречи на чл. 19, ал. 3 от
ЗОАРАКВСД. Министърът на земеделието
ненужно е утежнил режима на предоставяне
на информация за замените на животните, въвеждайки режим на последващо уведомяване
за действия по замяна. Превишил е правата си
и е издал подзаконов нормативен акт, който
не отговаря на целите на ЗОАРАКВСД, ЗЕИ
и принципа на служебното начало в АПК.
Претендира присъждане на разноски в размер
на държавна такса 10 лв. и 200 лв. адвокатски
хонорар по представения списък за разноски.
Ответната страна – министърът на земеделието и храните, чрез процесуалния представител
оспорва жалбата. И двете наредби са издадени
от компетентен административен орган въз
основа на делегирани правомощия с чл. 44,
ал. 2 и § 35, ал. 1 от Закона за подпомагане
на земеделските производители. Спазен е
редът за тяхното издаване по чл. 77 АПК,
налице са данни за тяхното удостоверяване
и обнародване. Спазени са целите на ЗПЗП
и ЗОАРАКВСД. Не са нарушени чл. 68, пар.
1, буква „б“, чл. 69, пар. 8 от Регламент (ЕО)
73/2009 на Съвета за установяване на общи
правила за схеми за директно подпомагане в
рамките на общата селскостопанска политика
и се финансира изцяло от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). България е нотифицирала схеми за специфично
подпомагане за млечни крави през 2009 г., като
контролът за спазване на нотифицираните схеми за специфично подпомагане се упражнява
по реда на Регламент (ЕО) № 1122/2009 г. на
Комисията за определяне на подробни правила
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за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 г.
Оспорените разпоредби съответстват на императивни правила при замяна на животни
от рода на едрия рогат добитък в чл. 64, пар.
2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 г. Задължението за уведомяване на компетентния орган,
до който е подадено заявлението за помощ, е
свързано с процедурите за контрол, уредени в
Регламент (ЕО) № 1122/2009 г., и е с цел защита на финансовите интереси на Европейския
съюз. Следователно и правилата и сроковете
за замяна на животните са в съответствие с
европейското право. Условието за получаване
на финансирана помощ от европейски фонд не
е тежест. В заявлението за подпомагане животните са индивидуализирани с техните ушни
марки и чрез тях Разплащателната агенция
упражнява контрол за наличието на заявените
животни. С чл. 64, пар. 2 от Регламент (ЕО)
№ 1122/2009 г. е предоставена възможност за
държавите членки да не изискват изпращане
на информация до компетентния орган за
поддържане на системата за идентификация на
животните и регистрацията на животновъдните
обекти, но към настоящия момент системата
на БАБХ за идентификация на животните не е
призната с решение на ЕК за напълно работеща. Съгласно Регламент (ЕО) № 12890/2005 г.
на Съвета относно финансирането на Общата
селскостопанска политика финансирането се
допуска единствено на селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава
правилата на ЕС.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
неоснователност на жалбата, защото е спазена
процедурата по чл. 77 АПК. Разпоредбите съответстват на Регламент (ЕО) № 1122/2009 г., а
процедурата е свързана с изискването за контрол
и защита на финансовите интереси на Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
Върховни ят админист ративен съд, V ІІ
отделение, намира, че жалбата е допустима
като подадена от физическо лице, което има
пряк и личен интерес, предвид представеното
заявление от 10.05.2010 г. за подпомагане за
2010 г. (л. 87) и заявление за подпомагане
от 31.05.2011 г. (л. 75) за 2011 г. по схема за
национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1), и схема за
поддържане на производството на краве мляко
в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1).
І. По жалбата срещу чл. 13, ал. 7, т. 2 от
Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните
изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане за
2010 г., издадена от министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от
19.02.2010 г.). Наредбата е част от позитивното
право, тъй като не е отменена.
Жалбата следва да бъде уважена по следните съображения:
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Наредбата е издадена при условията на делегирана компетентност предвид чл. 76, ал. 1
АПК и чл. 44, ал. 2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители, съгласно които разпоредби министърът на земеделието
и храните определя с наредби специалните
изисквания за участие във всяка одобрена
схема за национални доплащания.
Съгласно чл. 26 ЗНА преди внасянето на
проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на
проекта го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. Нормативният административен акт се издава,
предвид чл. 77 АПК, след като проектът се
обсъди с представените становища, предложения и възражения. Въпреки указанията,
дадени от съда с определение от 10.12.2012 г.,
по искане на представителя на Върховната
админист ративна прок у рат у ра, ответната
страна не представи писмени доказателства
за проведено административно производство
по приемане на Наредба № 2 от 11.02.2010 г.
Представените в о.с.з. от 28.01.2013 г. писмени
доказателства са относими само към Наредба
№ 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания
за участие в схеми за национални доплащания
и за специфично подпомагане.
На л. 12 е приложен доклад по проекта на
Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните
изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане
за 2010 г., подписан от двама заместник-министри на земеделието и храните. Докладът
е адресиран до министъра на земеделието
и храните с искане да одобри предложения
проект. Представено е писмо на дирекция
„Правно-нормативни дейности“ от 8.02.2010 г.
(л. 30) за съгласуване на проекта и писмото
до редакцията на „Държавен вестник“ от
21.02.2010 г. за публикуване.
Никакви доказателства няма проектът с
доклада да е публикуван на интернет страницата на министерството. Спазването на
предвидената процедура по издаване на нормативни административни актове е задължение на органите, осъществяващи държавното
управление. Изработването на проекта за
нормативен акт трябва да става при спазване
на принципите на чл. 26 от Закона за нормативните актове за обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Публикуването
и публичното оповестяване на проекта от
неговия съставител е гаранция за спазване
на основни принципи на административния
процес, като законност, достъпност и публичност, закрепени в чл. 4 и чл. 12 АПК, защото осигурява на заинтересованите лица да
участват в производството чрез изразяване на
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мнения и становища по проблемите, които ги
засягат. Поради това нарушаването на чл. 26,
ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 80 АПК в случая
е съществено и е основание по чл. 146, т. 3
АПК за отмяна на оспорената разпоредба на
чл. 13, ал. 7, т. 2 от Наредба № 2 от 2010 г. за
специалните изисквания за участие в схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане за 2010 г.
ІІ. По жа лбата срещ у чл. 16, а л. 6 от
Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните
изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане,
издадена от министъра на земеделието и
храните (ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от
1.03.2011 г.)(Наредбата).
Жалбата е неоснователна в тази част и
следва да бъде отхвърлена. По делото са
представени заверени копия на писмо изх.
№ 91-207 от 2.02.2011 г. до дирекции към
Министерството на земеделието и храните
за извършване на съгласувателна процедура
по проект на доклад на заместник-министъра
и проект на Наредба за специалните изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане,
както и заверени копия от становище на
дирекция „Стратегическо планиране“ при
МЗХ, изх. № 91-209 от 9.02.2011 г. на МЗХ
до дирекция „Административно обслужване
и информационно-комуникационни технологии“, на дирекция „Растениевъдство“ при
МЗХ, изх. № 91-207 от 7.02.2011 г. на дирекция
„Животновъдство“ при МЗХ, изх. № 91-207 от
3.02.2011 г., на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“ при МЗХ, изх.
№ 91-207 от 4.02.2011 г., на дирекция „Държавни помощи и регулации“ при МЗХТ, на
дирекция „Правно-нормативни дейности“ при
МЗХ, становище от Държавен фонд „Земеделие“, постъпило на електронната поща на
дирекция „Директни плащания и пазарна
подкрепа“, копие на заявка за публикуване
на писмени материали на интернет сайта на
МЗХ на Наредба № 2 от 1.02.2011 г. и копие
на заявка за сваляне на писмени материали
от интернет сайта на МЗХ на Наредба № 2
от 1.02.2011 г.
Тези доказателства установяват спазване
на императивните разпоредби на чл. 26 и
чл. 28 ЗНА преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта
да го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите
(доклада) за съгласуване и обсъждане.
Жалбоподателят оспорва чл. 16, ал. 6 от
Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните
изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане,
която има следната редакция:
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„Лицата, които кандидатстват по схемите
по чл. 1, ал. 2, т. 4 и 6 и ал. 3, могат да заменят заявените животни с други животни,
отговарящи на изискванията за подпомагане
по съответната схема към момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на кравите или юниците в срок до 20 дни и на овцете майки или
козите майки в срок до 10 дни от края на
събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило, в срок до 3
работни дни от деня, следващ замяната, за
регистриране в Системата за идентификация
на животните и регистрация на животновъдните обекти;
3. заявят писмено в срок до 7 работни дни
от деня на замяната в съответния отдел за
прилагане схемите и мерките за подпомагане
в областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“ или с писмо с обратна разписка,
адресирано до него, извършената замяна на:
а) крави или юници;
б) овце майки с кози майки;
в) кози майки с овце майки.“
Основен принцип на административния
процес е постановление, наредба, инструкция или друг подзаконов нормативен акт да
не противоречи на нормативен от по-висока
степен съгласно чл. 5, ал. 1 АПК. В случаите, когато този принцип е нарушен, е налице
основание за отмяна. При нарушаването на
регламент на ЕО е налице неспазване на
принципа на чл. 5, ал. 1 АПК.
Оплакването на жалбоподателя е, че процедурата за получаване на национални доплащания и за специфично подпомагане по схеми за
директно подпомагане въвежда правила, които
в разрез с чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД) налагат ограничения и тежести,
които не са необходими за постигане на целите
на закона. Принцип на административното
регулиране и административния контрол по
чл. 1, ал. 2 ЗОАРАКСД е да се улесни и насърчи
извършването на стопанската дейност, като
бъдат ограничени до обществено оправдани
граници. С чл. 30, ал. 1 и 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители за
изпълнение на функциите на Разплащателната
агенция се създава Интегрирана система за
администриране и контрол, която се състои
от система за регистрация на кандидатите и
на заявленията за подпомагане (т. 1), система
за идентификация на земеделските парцели
(т. 2), система за идентификация и регистрация
на животните (т. 3) и интегрирана система за
контрол (т. 4). Системата за информация за
идентификация и регистрацията на животни
се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Земеделският
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стопанин – кандидат за получаване на подпомагане по схема за национални доплащания,
е задължен при замяна на заявените животни да заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило, в срок до
3 работни дни от деня, следващ замяната за
регистриране в Системата за идентификация
на животните и регистрация на животновъдните обекти, както и да заяви писмено в
срок до 7 работни дни от деня на замяната
в съответния отдел за прилагане схемите и
мерките за подпомагане в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ или с
писмо с обратна разписка, адресирано до него.
Разпоредбата на чл. 16, ал. 6 от Наредбата
е в съответствие с чл. 64, пар. 2 от Регламент
(ЕО) № 1122/2009 на Комисията (30 ноември
2009 г.) за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009
на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно
подпомагане на земеделски производители,
предвидени за посочения регламент, както и
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета, според който замени съгласно
параграф 1 се извършват до 20 дни след събитието, наложило замяната, и се вписват в
регистъра не по-късно от три дни след деня
на замяната. Компетентният орган, до който
е подадено заявлението за помощ, трябва да
се уведомява до седем дни след замяната.
Следователно с цел завишен контрол е въведено изискването при настъпване на събития,
налагащи изменение в индивидуализацията
в заявлението относно животните поради
замяна, да се предоставя информация и на
компетентния административен орган, сезиран с искането за помощите.
Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 4 ЗПЗП Държавен
фонд „Земеделие“ изпълнява функциите на
Разплащателна агенция. Сроковете, правилата за заявяване на помощта и задължението
за уведомяване на конкретни административни органи за замяната на животните са
определени с регламент, чието спазване е задължително. Разпоредбите са транспонирани
в националното законодателство с подзаконовия нормативен акт, предмет на настоящото
дело, и не противоречат на нормативен акт
от по-висока степен. А дминистративният
орган, който има правомощието да издаде
наредбата, е обвързан от императивни разпоредби от Регламента.
Съгласно чл. 16, пар. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1122/2009 държавите членки могат да се
отклонят от това правило и да вземат решение, че не е необходимо някои от данните,
посочени в параграф 1, да бъдат включени
в заявлението за помощ, когато те вече са
били съобщени на компетентните органи. С
чл. 64, пар. 3 от Регламент (ЕО) № 1122/2009
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на Комисията е предоставено на държавите
членки да преценят дали да постановят, че
уведомленията до компютризираната база
данни за едър рогат добитък за животно, което
е напуснало стопанството, и друго животно,
което е пристигнало в стопанството в сроковете, определени в първата алинея, могат да
заменят изпращането на тази информация
до компетентния орган. Но в този случай,
когато държавата членка не се възползва от
възможността, предвидена в член 16, параграф 3, тя гарантира чрез всякакви средства,
че не съществуват съмнения относно това,
кои животни са обхванати от заявленията
на земеделските стопани.
В дискреционната власт на административния орган е да прецени дали да отпадне, или не
задължението за представяне на информация
пред Разплащателната агенция, която вече е
предоставена на друг компетентен административен орган – БАБХ. При тази преценка
следва да се търси баланс между държавния
интерес и този на гражданите. След като е
въведено задължението по чл. 16, ал. 6 от
Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните
изисквания за участие в схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане,
следва да се направи извод, че за държавата
на този етап съществуват съмнения, че може
да гарантира информацията в системата за
идентификация и регистрация на животните
по чл. 30, ал. 2, т. 3 ЗПЗП. Въведеното задължение със сигурност изисква допълнителни
усилия от страна на кандидатите за помощи
по одобрени схеми за директно подпомагане,
но не представлява ограничение или тежест
по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол върху стопанската дейност.
Предвид изложеното настоящият състав на
Върховния административен съд намира, че
чл. 16, ал. 6 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г.
за специа лните изиск вани я за у частие в
схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане е издадена от компетентен административен акт, при спазване на
административнопроизводствените правила,
съобразена е с материален закон от по-висока
степен и при спазване на целта на закона. В
тази част жалбата е неоснователна и следва
да се отхвърли.
Процесуалният представител на жалбоподателя е направил искане за присъждане
на направените по делото разноски в размер
200 лв. адвокатски хонорар и 10 лв. внесена
държавна такса предвид списъка за разноски
по чл. 80 ГПК. Искането следва да се уважи,
но тъй като жалбата е частично основателна,
следва да се присъди внесената държавна
такса и половината от платения адвокатски
хонорар в размер 100 лв.
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По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, VІІ отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 13, ал. 7, т. 2 от Наредба № 2
от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за
участие в схеми за национални доплащания
и за специфично подпомагане за 2010 г., издадена от министъра на земеделието и храните
(ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.).
Отхвърля жалбата на Георги Веселинов
Дяков против чл. 16, ал. 6 от Наредба № 2
от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за
участие в схеми за национални доплащания
и за специфично подпомагане, издадена от
министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.).
Осъжда Министерството на земеделието и
храните да заплати на Георги Веселинов Дяков
сумата 110 лв. направени разноски по делото.
На основание чл. 194 АПК след влизане
на решението в сила същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 14569 от 6.11.2013 г. на петчленен състав на
Върховния административен съд, постановено
по дело № 11781 от 2013 г.
Председател:
Георги Колев
8437
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С Т Р. 2 3

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2862-НС
от 11 ноември 2013 г.
На 7 ноември 2013 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България с решение на 42-то Народно
събрание предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Христо
Дамянов Бисеров, избран от 30. многомандатен изборен район – Шуменски, издигнат от
ПП „Движение за права и свободи“ в 42-то
Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 30. многомандатен изборен район – Шуменски, Бюнямин Хюсеин Хасан от листата на
ПП „Движение за права и свободи“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова

8436

Секретар:
Севинч Солакова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИК АТА И ЕНЕРГЕТИК АТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 351
от 15 октомври 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Тополите“, разположена в землището на с. Средно
Градище, община Чирпан, област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и Протоколно решение по т. 20 от протокол № 39 от заседанието
на Министерския съвет на 2 октомври 2013 г.
разрешавам на „Булгнайс“ – ООД, Ивайловград – тит ул яр на разрешението, дру жество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 108519699, със седалище и
адрес на управление Ивайловград 6570, област
Хасково, ул. Иван Вазов 10, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ „Тополите“, разположена в землището на с. Средно
Градище, община Чирпан, област Стара Загора,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,928 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Тополите“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4621835

9405750

2.

4622345

9407227

№

Х (m)

Y (m)

3.

4621910

9407227

4.

4621792

9406860

5.

4621740

9406782

6.

4621668

9406778

7.

4621482

9406822

8.

4621355

9406540

9.

4621540

9406540

10.

4621540

9406190

11.

4621054

9406190

12.

4621054

9405750

8273
РАЗРЕШЕНИЕ № 353
от 23 октомври 2013 г.
за търсене и проучване на метални полезни
из коп аем и – подз ем н и б ог ат с т в а по ч л . 2 ,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
в площ „Бахтерица“, разположена в землищата
на селата Босилково, Давидково, Дебеляново,
Кръстаница, Баните, Малка Арда, Оряховец
и Стърница, община Баните, и с. Петково,
община Смолян, област Смолян
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5,
т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 12 от протокол № 40 от
заседанието на Министерския съвет на 9 октомври 2013 г. разрешавам на „ДРП“ – ООД, с. Баните, област Смолян, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 202468131,
със седалище и адрес на управление с. Баните
4940, община Баните, област Смолян, ул. Хан
Аспарух 33, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бахтерица“,
разположена в землищата на селата Босилково,
Давидково, Дебеляново, Кръстаница, Баните,
Малка Арда, Оряховец и Стърница, община
Баните, и с. Петково, община Смолян, област
Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 36 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
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5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и в договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бахтерица“
Координатна система 1970 г.

ВЕСТНИК
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богатства, в площ „Мезара“, разположена в землището на с. Златна нива, община Каспичан,
област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,77 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.

№

X (m)

Y (m)

1.

4493091

8628199

2.

4493964

8629954

3.

4491902

8634187

4.

4491714

8636601

5.

4489555

8636727

6.

4486831

8636811

7.

4485832

8635478

№

X (m)

Y (m)

8.

4486224

8634172

1.

4700800

9569900

9.

4489990

8630790

2.

4700820

9569670

10.

4490306

8630285

3.

4701000

9569680

4.

4701090

9569620

5.

4701210

9569620

6.

4701290

9569680

7.

4701370

9569690

8.

4701470

9569740

9.

4701430

9569890

10.

4701360

9570060

11.

4701260

9570240

12.

4700980

9570680

13.

4700950

9571170

14.

4700770

9571220

15.

4700500

9571050

16.

4700700

9570200

За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Мезара“
Координатна система 1970 г.

8304
РАЗРЕШЕНИЕ № 354
от 23 октомври 2013 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Мезара“,
разположена в землището на с. Златна нива,
община Каспичан, област Шумен
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
Протоколно решение № 13 от протокол № 40 от
9.10.2013 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Голдън Фийлд“ – ООД, Шумен, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
201804294, със седалище и адрес на управление
гр. Шумен, п. код 9700, ул. Добри Войников 9 – 13,
офис 21, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните

8368
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИК А

1

ЗАПОВЕД № РД-01-809
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда и във връзка с параграф единствен от
заключителната разпоредба на ПМС № 24 от
6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за
задължително застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука“ (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.;
изм., бр. 46 от 2007 г.) определям Коефициент на
трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2014 г. съгласно приложението.
Министър:
Х. Адемов
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2

3

4

14. Строителство на сгради

41

1,30

15. Горско стопанство

02

1,29

16. Пощенски и куриерски дейности

53

1,24

17. Специализирани строителни
дейности

43

1,24

18. С к л а д и р а н е н а т о в а р и и
спома г ат е л н и дей но с т и в
транспорта

52

1,22

19. Производст во на мета лни
изделия, без машини и оборудване

25

1,22

20. Производство на химични
продукти

20

1,13

21. Добив на неметални материали и суровини

08

1,06

22. С ъ би ра не, п р еч ис т ва не и
доставяне на води

36

1,05

23. Спома гат ел н и дей нос т и в
добива

09

1,00

24. Производство, некласифицирано другаде

32

1,00

25. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон

17

0,98

26. Пр ои зводс т во на т екс т и л
и изделия от текстил, без
облекло

13

0,96

27. Производство на мебели

31

0,95

Коефициент на
трудов
травматизъм
(Ктт)

3

4

1. Добив на метални руди

07

9,30

2. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

4,59

3. Воден транспорт

50

3,35

4. Производство на превозни
средства, без автомобили

30

3,03

28. Артистична и творческа дейност

90

0,94

5. Производс т во на основн и
метали

24

2,61

29. Производство на електрически съоръжения

27

0,94

6. Добив на въглища

05

2,35

28

0,94

7. Строителство на съоръжения

42

1,94

30. Производство на машини и
оборудване, с общо и специално предназначение

8. Ремон т и инста ли ране на
машини и оборудване

33

1,83

31. Далекосъобщения

61

0,92
0,90

38

1,79

32. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

9. Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рецик лиране на
материали

93

0,84

10. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1,60

33. Спортни и други дейности,
свързани с развлечени я и
отдих
34. Производство на изделия от
каучук и пластмаси

22

0,82

11. Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели;
п р ои з в одс т в о н а и з д е л и я
о т с ла ма и мат ериа л и за
плетене

16

35. Производство на хранителни
продукти

10

0,79

36. Производство на тютюневи
изделия

12

0,75

37. Производство на напитки

11

0,74

12. Сухопътен транспорт

49

1,47

38. Производство на лекарствени
вещества и продукти

21

0,70

13. Производство на изделия от
други неметални минерални
суровини

23

1,36

№ по ред

Код по
КИД - 2008

Приложение
Коефициент на трудов травматизъм
по икономически дейности
за прилагане през 2014 г.
Икономическа дейност

ВЕСТНИК

1

2

1,53

Среден коефициент на трудов травматизъм за
страната Ктт = 0,68
8331
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 28 октомври 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на група поземлени имоти по трасето на
жп линия София – Пловдив в участъка от км
102+070 (входна стрелка на жп гара Септември, страна София) до землищната граница
на с. Мокрище с гр. Пазарджик, включително
жп гара Септември, и от землищната граница
на гр. Пазарджик със с. Главиница до жп гара
Стамболийски включително (км 138+380 начало
стрелка № 1 по път 2), попадащи в землищата на
с. Триводици, с. Ново село и гр. Стамболийски,
община Стамболийски, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.03.2013 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.

8330

Изпълнителен директор:
В. Йовев

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 90
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 18 ноември
2013 г., сребърна възпоменателна монета „Бачковски манастир“ от серията „Български църкви и
манастири“ със следното описание:
Технически параметри
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, с проба 925/1000;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2013;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна: вляво реплика на чудотворната икона „Богородица умиление“ от Бачковския манастир; вдясно номиналната стойност
„10 ЛЕВА“, годината на емисията „2013“, емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата и
в полукръг надпис „БЪЛГАРСК А НАРОДНА
БАНКА“.
На обратната страна: Бачковският манастир,
два ангела с икона на Богородица от стенописа

ВЕСТНИК
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над манастирската порта; околовръст надпис
„БАЧКОВСКИ МАНАСТИР • УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“.
Авторите на художествения проект са Евгения
Цанкова и Пламен Чернев.

8280

Управител:
Ив. Искров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 940
от 18 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 № 533 от 26.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 4.12.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.2824.1489, София, ул. Братя Станиславови 8,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 46 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4600 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 2.12.2013 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.

8322

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 942
от 18 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 № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. На 2.12.2013 г. 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 516, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.11.2013 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8323
РЕШЕНИЕ № 945
от 18 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 № 364 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.12.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 206, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8324
РЕШЕНИЕ № 954
от 25 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 № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 5.12.2013 г. в 10 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ-I-8, кв. Враждебна, между
ул. 46 и ул. 47, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 236 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.12.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8325

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 955
от 25 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 № 302 от 10.06.2010 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 5.12.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ-II-902, 903, 904, кв. Враждебна, ул. 47, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 84 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.12.2013 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.

8326

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 314/26/7
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово,
област Ямбол, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за оптично
кабелно захранване на базова станция 3742 на
„БТК“ – АД, в бивш стопански двор на с. Кирилово, община Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.

8302

Председател:
Н. Тончев

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1183
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, и предвижда трасето
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С Т Р. 2 9

за електропровод за захранване на ПИ 324004 в
местността Малкия чакъл, землище с. Дъбене, да
мине през ПИ 000327 – полски път – публична общинска собственост, и улица с о.т. 153 – 154 – публична общинска собственост, по регулационния
план на с. Дъбене.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

8298

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 1184
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените В и К и ел. схема, при
спазване на нормативните изисквания по устройство на територията във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ), предвижда
за ПИ 324004 да се образува УПИ 324004 – за
овцеферма, в местността Малкия чакъл, землище с. Дъбене, както и приложената В и К и ел.
схема, при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията. Устройствена зона
Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

8299

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 1185
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, и предвижда трасето
за електропровод и водопровод за захранване на УПИ 704.1 – жилищно строителство, и
УПИ 704.2 – жилищно строителство, в местността
Ени кория, землище гр. Карлово, да мине през
ПИ 36498.704.9633 – улица – публична общинска собственост, и ПИ 36498.704.9626 – полски
път – публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.

8300

Председател:
Ст. Карагенски

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КНЕЖ А
РЕШЕНИE № 394
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и ал. 2 ЗМСМА и решение за приемане
на ПУП от протокол № 15 от 17.10.2013 г. на
експертния съвет към органа, компетентен да
одобри плана – Община Кнежа, по чл. 5, ал. 4
ЗУТ Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за обект:
„Подземно кабелно ел. захранване 20 кV за
проучвателен сондаж Р-1 Искър-запад в ПИ
№ 021113 в местност Ново село в землището
на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен“.
Електропроводното отклонение за захранването на имота да премине през ПИ № 020101,
ПИ № 000011, ПИ № 000097, ПИ № 021125 и ПИ
№ 021113 съгласно предоставения ПУП – ПП.
Председател:
М. Цолова
8301

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 510
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1,
т. 2 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, след като
обсъди доклад с вх. № ОС-764 от 11.10.2013 г.
от кмета на община Ловеч; предвид т. 4 от
становище с вх. № ОС-770 от 17.10.2013 г. на
постоянната комисия по устройство на територията, комунални дейности и околна среда;
т. 10 от становище с вх. № ОС-769 от 17.10.2013 г.
на постоянната комисия по правно-нормативни
въпроси; т. 7 от становище с вх. № ОС-771 от
17.10.2013 г. на постоянната комисия по общинска
собственост; т. 4 от становище с вх. № ОС-774
от 17.10.2013 г. на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представените проекти за:
1. „Зона с преобладаващ социален характер“, която обхваща ж.к. Младост, зона между
ж.к. Младост, ул. Д-р Съйко Съев и жп линия,
района на автогарата и на болничния комплекс:
1.1. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІ и УПИ V от кв. 9 по
плана на ж.к. Младост, гр. Ловеч;
1.2. изменение на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ І и УПИ ХІ от кв. 13 по
плана на ж.к. Младост, гр. Ловеч;
1.3. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ І от кв. 126 по плана
на гр. Ловеч.
2. „Зона с потенциал за икономическо развитие“:
2.1. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ VІ от кв. 5 по плана на
Източна индустриална зона, гр. Ловеч;
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2.2. план-схема за вертикална планировка
за улици в кв. 9017, 9018 и 9019 по плана на
СИЗ, гр. Ловеч;
2.3. план-схема за водоснабдяване и канализация в кв. 9017, 9018 и 9019 по плана на СИЗ,
гр. Ловеч.
3. „Зона с публични функции с висока обществена значимост“:
3.1. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІ и УПИ ІІІ от кв. 199
по плана на ЦГЧ, гр. Ловеч;
3.2. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V
от кв. 2 по плана на Парк „Стратеш“, гр. Ловеч;
3.3. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за Парк „Баш бунар“ по плана
на гр. Ловеч.
Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите
по прилагане на влезлите в сила подробни
устройствени планове.
Председател:
Т. Тихолов
8283

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 762
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 5 от протокол
№ 18 от 26.09.2012 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за въздушно ел. захранване на ПИ с идентификатор 48489.1.861
п о к а д а с т р а л н а т а к а р т а н а г р. Мо н т а н а ,
п р ем и н а в а що п р е з П И с и ден т ифи к ат о ри
48489.1.862, 48489.1.868, 48489.1.977, 48489.1.863
и 48489.14.2 – общинска и частна собственост.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
8287

ОБЩИНА НИКОПОЛ
ЗАПОВЕД № 464
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 205,
т. 1 ЗУТ и чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21
ЗОС отчуждавам поземлени имоти, намиращи
се в землището на с. Санадиново, община Никопол, за задоволяване на общински нужди,
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които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, за реализацията на обект: „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122
(ІІІ-304, Бацова махала – Новачене), Санадиново – Граница общ. (Никопол – Белене),
Петокладенци – Граница общ. (Белене – Левски) – Стежерово (ІІІ-3002)“ в землището на
с. Санадиново, община Никопол, във връзка с
реализация на проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците
в регион Левски (Никопол)“ по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ въз
основа на одобрен и влязъл в сила подробен
№ на
имот

Местност

НТП

Категория на
земята

1

2

3

4

5

Нива

ІV

60600

081024 Петоклад. път

081027 Петоклад. път

Нива

III

ВЕСТНИК

устройствен план – парцеларен план, съгласно Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. (ДВ,
бр. 41 от 2013 г.) на областния управител на
област Плевен.
Данните за поземлените имоти са посочени в колони 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на таблицата.
Собствениците/наследниците на всеки от
имотите поотделно са посочени в колона 7 на
таблицата. Определям парично обезщетение
за всеки от имотите и дължимите суми за
собствениците/наследниците съгласно посочената сума (определена по реда на чл. 22,
ал. 3 ЗОС) в колона 8 от таблицата.

Площ Площ за
на
отчужимота даване
(кв. м) (кв. м)

16000

С Т Р. 3 1

6

Собственик/наследник
на имота

Размер
на обезщетението, лв.

7

8

991,14 „Серес“ – АД, от София

776

Евлоги Борисов Пенков
от гр. Левски

91

Пенко Борисов Пенков
от гр. Левски

91

Петър Костов Енчев
от гр. Белене

91

340,14

081028 Петоклад. път

Нива

III

16499

468,72

Асен Илиев Крачунов
от с. Санадиново

377

081030 Петоклад. път

Нива

III

17001

761,54

Радослав Атанасов Атанасов
от София

612

081031 Петоклад. път

Нива

III

10000

613,28

Иванка Александрова Йорданова от гр. Горна Оряховица

493

081032 Петоклад. път

Нива

III

12999

900,95

„Балджиев“ – ООД
– 2/3 ид.ч. – гр. Севлиево

482,66

Цветана Петрова Божинова
от София

160,90

Магдалена Георгиева Хаджиангелова от Самоков

40,22

Петя Георгиева Стефанова
от София

40,22

081033 Петоклад. път

Нива

III

10000

576,41

Светлозар Иванов Дичевски
от Варна

463

081034 Петоклад. път

Нива

III

9000

475,49

Красимир Георгиев Петров
от гр. Левски

378

081035 Петоклад. път

Нива

III

14999

744,83

„Ангелов – КОМ“ – ЕООД,
от гр. Мартен

598

081036 Петоклад. път

Нива

III

35000

081037 Петоклад. път

Нива

III

14000

1463,69 „Серес“ – АД, от София
Борислав Никифоров Данков
454,46
от гр. Левски
Деница Иванова Данкова
от гр. Левски

1188
365
226,50

081038 Петоклад. път

Нива

III

13699

376,00

081039 Петоклад. път

Нива

III

10001

370,87

Александър Димитров Любенов от гр. Левски

298

081040 Петоклад. път

Нива

III

9998

403,83

Димитър Златанов Великов
от гр. Левски

321

Йордан Борисов Иларионов
от София

75,50

С Т Р.
1

32
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081046 Петоклад. път

3

Нива

4

III

5

4002

ВЕСТНИК
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714,21

081048 Петоклад. път

Нива

III

8250

277,64

081049 Петоклад. път

Нива

III

8250

268,81

082001 Петоклад. път

Нива

III

10 000

196,23

082003 Петоклад. път

Нива

III

13 700

128,05

082004 Петоклад. път

Нива

III

13 700

244,16

082005 Петоклад. път

Нива

III

6599

149,84

082006 Петоклад. път

Нива

III

6600

122,77

082007 Петоклад. път

Нива

III

6600

082008 Петоклад. път

Нива

III

6599

082009 Петоклад. път

Нива

III

17 002

082010 Петоклад. път

Нива

III

10 200

082011 Петоклад. път

Нива

III

27 000

082013 Петоклад. път

Нива

III

5500

082014 Петоклад. път

Нива

III

5001

082015 Петоклад. път

082016 Петоклад. път

082017 Петоклад. път

Нива

Нива

Нива

III

ІV

ІV

4999

4730

4999

082018 Петоклад. път

Нива

ІV

5000

082019 Петоклад. път

Нива

ІV

7000

7
Илия Наумов Петков
от гр. Левски
Милка Кирилова Петкова
от гр. Левски
Валери Трифонов Петков
от гр. Левски
Цветан Трифонов Наумов
от Плевен
Татяна Ангелова Кирилова
от гр. Левски
Васка Ангелова Крачунова от
гр. Левски
Петрана Тодорова Рашкова от
гр. В. Търново
Сави Крумов Савев
от гр. Левски
Анатоли Савов Савов
от гр. Левски
Митко Ангелов Крумов
от гр. Левски
Борислав Никифоров Данков
от гр. Левски
Нелка Данева Йонкова
от Габрово
Асен Иванов Георгиев
от гр. Левски
„Серес“ – АД, от София

Александър Димитров Любенов от гр. Левски
Тинка Лазарова Цветанова
81,90
от с. Аспарухово
Жана Борисова Ангелова
156,95
от Русе
157,09 „Серес“ – АД, от София
Резентия Крумова Минчева
от гр. Левски
74,67
Иван Георгиев Русалинов от
гр. Левски
„Адванс Терафонд“ – АДСИЦ,
207,04
от София
Светлозар Иванов Дичевски
209,07
от Варна
Снежанка Цветанова Кирова
от Свищов
Даниела Николова Генова
222,63
от Свищов
Илия Николов Маринов
от Свищов
227,18 „Серес“ – АД, от София
103,32

Николина Янкова Хичева
от Варна
Албена Александрова Хиче240,55
ва-Пашмакова от Варна
Румен Александров Хичев от
Варна
258,10 „С.И.Г.“ – ООД, от Сливен
Светлозар Иванов Дичевски
323,58 от Варна
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281
187,34
46,83
46,83
221
214
79
19,75
19,75
39,50
103
196
119
98
82
65
126
126
45
15
165
166
87,50
43,75
43,75
173
61
61
61
198
244
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082040 Петоклад. път

3

4

Нива

ІV

5
5300

082041 Петоклад. път

Нива

ІV

4800

082042 Петоклад. път

Нива

ІV

3500

082043 Петоклад. път

Нива

ІV

5000

082045 Петоклад. път

Нива

ІV

3423

082046 Петоклад. път

Нива

ІV

6999

082047 Петоклад. път

Нива

ІV

5000

082050 Петоклад. път

Нива

ІV

12 100

082051 Петоклад. път

Нива

ІV

12 100

Дил. могила и
Припека

Нива

ІІІ

8001

091010

092029

115004

Средна
бърчина

Край Осъма

278002 Селото Осъм

Нива

Нива

Нива

III

III

ІV

8004

140 003

2860

ВЕСТНИК
6

7
220,16 „Серес“ – АД, от София
180,50 „Серес“ – АД, от София
Живка Личева Иванова
от с. Бацова махала
424,40 „С.И.Г.“ – ООД, от Сливен
„Елана“ – Фонд за земеделска
115,02
земя от София
„Адванс Тера фонд“ – АДСИЦ,
372,46
от София
Светлозар Иванов Дичевски
299,85
от Варна
Димитър Манолов Стоянов
91,41
от Ловеч
Румяна Манолова Тончева
196,40
от Плевен
„Серес“ – АД, от София
88,80
327,80

15,22

52,60

11,52

278003 Селото Осъм

Нива

ІV

2320

47,59

278004 Селото Осъм

Нива

ІV

2318

79,62

278005 Селото Осъм

Нива

ІV

2317

278006 Селото Осъм

Нива

ІV

2317

Цветан Владимиров Кръстев
от гр. Левски
Латина Владимирова Кинова
от гр. Левски
Величка Владимирова Горчева от гр. Левски
Божидар Димитров Недялков
от Свищов
Снежана Димитрова Генкова
от Свищов
Веселка Атанасова Христова
от с. Малчика
Искър Георгиев Евтимов
от гр. Левски
Даринка Симеонова Христова
от гр. Левски
Албена Александрова Маркова от гр. Левски
Силвия Александрова Николаева от гр. Велико Търново
Ненчо Радославов Никодимов
от гр. Левски
„Серес“ – АД, от София

121,56 „Серес“ – АД, от София
Живка Личева Иванова
от с. Бацова махала
Тинко Гатев Евтимов
от с. Малчика
Сави Гатев Евтимов
от гр. Левски
Славка Спасова Димитрова
от гр. Левски
150,52
Златка Иванова Спасова
от гр. Левски
Светлин Николов Спасов
от гр. Левски
Иван Николов Спасов
от гр. Левски
Илия Спасов Николаев
от гр. Левски

С Т Р. 3 3
8
166
135
245
320
86
281
226
71
152
71
4
4
4
22,50
22,50
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
36
59
91
37,33
18,67
18,67
12,44
4,15
4,15
4,15
12,44

С Т Р.
1

34

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
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7
8
Димитър Димитров Стоянов
313,16
от София
Дорка Димитрова Шишкова
313,16
от София
Елена Георгиева Вълнарова
313,16
от София
Виктория Георгиева Русчева
313,16
Залесеот София
178001 Край Осъма на тери63 560
1878,8
Янко Георгиев Стамов
156,59
тория
от София
Недялко Георгиев Стамов
156,59
от София
Божидар Димитров Недялков
156,59
от Свищов
Снежана Димитрова Генкова
156,59
от Свищов
Обезщетението на името на правоимащите да се внесе в „Инвестбанк“ – АД, и изплащането му
да започне от 15.12.2013 г.
Заповедта да се сведе да знанието на всички заинтересовани лица по реда на чл. 61, ал. 1 АПК.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 149, ал. 1 АПК.
Кмет:
Е. Бебенов

8294

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 359
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № II, взето с протокол № 16 от 23.09.2013 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за подземен кабел от
съществуващ ЖР стълб № 41 в оста на ВЛ 20 kV
„Мотела“ до нов БКТП 2Х1250/1Х1250/ kV в
УПИ I-11008, 11009, за производствени и складови дейности (ПИ 011030 по КВС) на землище
с. Чешнегирово, община Садово, местност Гюмюшевото, нанесено в ПУП – ПП в червен цвят
и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово,
до Административния съд – Пловдив, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Буков
8306

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1925
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с

общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.30, на м и ра щ се на а д рес:
ул. Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 0, обект сладкарница,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за търговска дейност,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
169,11 кв. м, прилежащи части: общи части:
33,02 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10003/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
244 470 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.31, на м и ра щ с е на а д рес:
ул. Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 0, обект 3, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 50,75 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,91 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10004/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 73 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.50, на м и ра щ се на а д рес:
ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 1, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 40,20 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,63 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10023/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 58 400 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.51, на м и ра щ с е на а д рес:
ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 2, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 63,83 кв. м, прилежащи
части: общи части: 15,28 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10024/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 92 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.52 , на м и ра щ с е на а д рес:
ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 3, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 42,13 кв. м., прилежащи
части: общи части: 10,09 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10025/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 60 924 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.53, на м и ра щ с е на а д рес:
ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 4, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 45,75 кв. м, прилежащи
части: общи части: 10,96 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10026/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 66 180 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок
5 години на равни месечни вноски с оскъпяване
в размер 10 %, при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. III в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я и
проектодоговора като част от нея, проекта на
предварителен договор и упълномощава кмета

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

на община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

8315

Председател:
Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 454
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ № 65231.903.427 – за магазин с площ
508 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 271А,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11219 от 10.07.2012 г.;
1.2. ПИ № 65231.903.383 – за магазин с площ
178 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 23,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11170 от 6.07.2012 г.,
при начална тръжна цена 40 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. III в сградата
на общината.

С Т Р.
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9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

Председател:
И. Коцева

Председател:
И. Коцева

8316

РЕШЕНИЕ № 570
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински недвижим имот: поземлен имот № 051016 с площ
1055 кв. м, трайно предназначение: земеделска
земя, начин на трайно ползване: нива, категория
на земята: девета, в м. Кошево бърдо, землище
с. Горни Окол, общинска собственост съгласно
АОС № 11018 от 30.03.2012 г., при начална тръжна
цена 3165 лв. – 3 лв./кв. м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. III в сградата
на общината.

8317

РЕШЕНИЕ № 666
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началните тръжни цени за поземлен имот № 323038 в размер 4110,60 лв. – 5,10 лв./
кв. м, и за поземлен имот № 323040 в размер
5610 лв. – 5,10 лв./кв. м, приети с Решение № 166
от 22.03.2012 г. на ОбС, с 50 % и обявява за начална тръжна цена следните суми:
– за ПИ № 323038 в размер 2055,30 лв. – 2,55 лв./
кв. м без ДДС;
– за ПИ № 323040 в размер 2805 лв. – 2,55 лв./
кв. м.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– ПИ № 323038 с площ 806 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: седма, в
м. Догазанов егрек в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10894 от 1.02.2012 г., вписан на 6.02.2012 г. под
№ 158, под № 91, том 1, парт. книга том 18904, в
Службата по вписванията – гр. Самоков, при начална тръжна цена в размер 2055,30 лв. – 2,55 лв./
кв. м без ДДС;
– ПИ № 323040 с площ 1100 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: седма, в
м. Догазанов егрек в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10895 от 1.02.2012 г., вписан на 6.02.2012 г. под
№ 159, под № 92, том 1, парт. книга том 18903,
в Службата по вписванията – гр. Самоков, при
начална тръжна цена в размер 2805 лв. – 2,55 лв./
кв. м.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
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5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. III в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник.“
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6, и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

Председател:
И. Коцева

Председател:
С. Стойчева

8318

РЕШЕНИЕ № 996
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: УПИ с площ 1071 кв. м, представляващ
парцел VІ, отреден за имот пл. № 628 в кв. 62 по
регулационния план на с. Ковачевци, актуван с
АОС № 11755 от 29.04.2013 г., вписан на 10.05.2013 г.
под № 995, под № 42, том 4, парт. книга том 26482,
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 21 420 лв. – 20 лв./кв. м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.

8319

РЕШЕНИЕ № 997
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІІ – общ., с площ 827
кв. м в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС
№ 11769 от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г.
под № 1230, под № 18, т. 5, парт. книга том 26928,
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 20 675 лв.
1.2. УПИ – парцел ІV – общ., с площ 730
кв. м в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС
№ 11770 от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г.
под № 1229, под № 17, т. 5, парт. книга том 26931,
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 18 250 лв.
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1.3. УПИ – парцел V – общ., с площ 700 кв. м
в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС № 11771
от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г. под № 1228,
под № 16, т. 5, парт. книга том 26929, в службата по
вписванията, при начална тръжна цена 17 500 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
8320
РЕШЕНИЕ № 1006
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински недвижим имот: ПИ с идентификатор № 23491.8.300 с
площ 1192 кв. м в м. Червената земя, землище
с. Драгушиново, актуван с акт за частна общинска собственост № 11657 от 14.03.2013 г., вписан
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в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 8400 лв. – 7,05 лв./кв. м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
8321

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 650
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници за
обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване
на поземлен имот № 81178.32.433“, преминаващи през следните поземлени имоти в землище
гр. Черноморец – част от ПИ № 81178.32.433;
№ 81178.32.434, в м. Кайряка, землище гр. Черноморец.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
8297

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № РД-1322
от 4 ноември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 7 ППЗНП във връзка с
Решение № 483 от протокол № 34 от 29.10.2013 г.
на Общинския съвет „Тунджа“ нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
„Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, в Обединено детско заведение „Изворче“, с. Кабиле,
община „Тунджа“, считано от 1.11.2013 г.
2. Определям за откритата яслена група 2 щатни бройки медицински специалисти от функция
„Здравеопазване“, дейност „Детски ясли“, и 1 щатна бройка непедагогически персонал от функция
„Образование“, дейност „Детски градини“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Станчо Ставрев – зам.-кмет на община
„Тунджа“.
Кмет:
Г. Георгиев
8303
69. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за търсене
и/или проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни минерали, в площ „Маркова
могила 3“, разположена на територията на община
Червен бряг, област Плевен, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4709176,0

8570240,3

2.

4709180,0

8570477,0

3.

4709090,0

8570900,0

4.

4709000,0

8571130,0

5.

4708540,0

8571130,0

6.

4708645,0

8570520,0

7.

4708500,0

8569500,0

8.

4708702,6

8569443,0

9.

4709016,2

8569494,6

10.

4708879,7

8569494,3

11.

4708926,4

8569601,3

12.

4708900,7

8569761,9

13.

4708871,5

8570296,1

14.

4708915,1

8570306,0

8274
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37. – Министерството на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52,
ал. 5 ПЗР към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 148, ал. 3 (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
и ал. 4, чл. 145, ал. 2 (в редакцията преди изм. и
доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
чл. 143, ал. 1 и 2 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
издал Разрешение за строеж № РС-65 от 5.11.2013 г.
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
за обект „ВЛ 110 �������������������������������
kV�����������������������������
п/ст „Добрич“ – п/ст „Каварна-2“ (Маяк), линеен строеж, преминаващ през
землищата на: гр. Добрич, община Добрич, с. Плачидол, с. Приморци, с. Полковник Свещарово и
с. Попгригорово, община Добричка, с. Безводица,
с. Сенокос, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино,
с. Тригорци и с. Гурково, община Балчик, с. Вранино, с. Могилище, с. Раковски и с. Хаджи Димитър,
община Каварна, област Добрич. На основание
чл. 60, ал. 1 АПК за защита на особено важни
държавни и обществени интереси е допуснато
предварително изпълнение на разрешението за
строеж. Предварителното изпълнение може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРР.
8446
44. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академичната длъжност
доцент за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност
Организация и управление на въоръжените сили
по учебни дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи
на логистиката на мирновременната дейност на
формированията от Българската армия“, „Системи за планиране и управление на логистичното
осигуряване в операциите“, „Военна инфраструктура“ – офицер – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военна
академия. Сроковете по процедурата и изискванията към кандидатите за участие в конкурса са
определени със заповед № ОХ-748 от 28.10.2013 г.
на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – в София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 82, тел.: 92-26-512, 92-26-576.
8413
91. – Военномедицинската академия – София,
на основание Заповед № 690 от 8.10.2013 г. на министъра на отбраната обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент – полковник, в
катедра „Вътрешни болести“ на МБАЛ – Варна,
Военномедицинска академия, по научната специалност „Гастроентерология“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
направление 7.1. „Медицина“, със срок за подаване
на документите 2 месеца от датата на обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: Учебнонаучен отдел: тел.: 922-53-09, 922-51-30.
8249
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45. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява конкурси за: доценти по: професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки, Организация и управление извън сферата
на материалното производство (Иновационно
и просоциално поведение в организацията) за
нуждите на Департамент по общообразователни
дисциплини – един, със срок 2 месеца; професионално направление 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки, Наукознание (Нови форми на организация на знанието и комуникативни
умения) за нуждите на катедра „Библиотечен
мениджмънт“ – един, със срок 3 месеца; професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, Книгознание,
библиотекознание и библиография (История на
книгата) за нуждите на катедра „Книга и общество“ – един, със срок 3 месеца; главен асистент
по професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Социално-психологически аспекти на комуникациите) за
нуждите на катедра „Обществени комуникации и
информиране“ със срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес:
Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки
971-80-17, www.unibit.bg.
8305
80. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: професор по
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност 01.03.22. Физика на вълновите
процеси; доценти по: професионално направление
4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.04.
Аналитична химия – един; професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност 05.02.18.
Икономика и управление (туризъм) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056 715 725.
8290
26. – Бургаският свободен университет обявява
прием за двама задочни докторанти за учебната
2013/2014 г. по докторска програма „Информатика“
в професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки със срок за подаването на
документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета,
на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая 206,
тел. 056/900-486.
8292
17. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично
обращение, кредит и застраховка – двама, за
нуждите на катедра „Финанси“; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност Стокознание – един, за нуждите на катедра
„Стокознание“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
8423
40. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на
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Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2013/2014 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№
Област на висше образование,
по
професионално направление
ред
и докторски програми
1. 7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина
1.1. Детска хирургия

Редовно

1

1.2. Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
1.3. Ревматология

1

1.4. Пластично-възстановителна и естетична хирургия
1.5. Офталмология

1

1.6. Психиатрия

1

1.7. Патофизиология

1

2.

2

1

7. Здравеопазване и спорт
7.2. Стоматология
2.1. Терапевтична дентална медицина
2
(към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“)
2.2. Ортопедична стоматология
1
(към катедра „Протетична дентална медицина“)
2.3. Хирургична стоматология (към ка1
тедра „Лицево-челюстна хирургия“)
4. Природни науки, математика и
информатика
4.3 Биологически науки
4.1. Имунология
1
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
10.09.2010 г.:
1. заявление до ръководителя на научната
организация;
2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея;
4. други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област;
5. квитанция за внесена такса за явяване на
конкурсен изпит – за изпита по специалността и
изпита по чужд език – 100 лв. Таксите се внасят в
клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив.
Кандидатите за докторанти следва да имат
предвид, че докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от
кандидата чужд език (английски, немски, френски
и испански). На основание ПМС № 96 от 2012 г.
(ДВ, бр. 40 от 2012 г.), приложение № 19 към чл. 1,
докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Адрес за справки, контакти
и подаване на документи: Пловдив, бул. В. Априлов
15А, Научен отдел, М. Славчева, Ем. Месробович,
тел.: 602 224, 644 001.
8352
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12. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява следните конкурси за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2013/2014 г.:
Шифър

Професионално
направление

Научна специалност

Форма, брой

Обучаваща
катедра

редовзана
дочна

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

3

–

Педагогика, психология
и история

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)

1

–

Обществено здраве и
социални дейности

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (дидактика на висшето медицинско образование)

1

1

Здравни грижи

2.1. Филология

Български език

1

–

БЕЛИ

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание

2

1

3.3. Политически
науки

Организация и управление извън
сферата на материалното производство

–

2

Европеистика

3.6. Право

Теория на държавата и правото.
Политически и правни учения

–

1

ППН

3.7. Администрация
и управление

Организация и управление на производството

2

–

Мениджмънт и бизнес
развитие;
Технология на машиностроенето

3.8. Икономика

Политическа икономия

2

–

Икономика

3.8. Икономика

Икономика и управление

4

2

Икономика

4.5. Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

–

Приложна математика
и статистика

4.6. Информатика
и компютърни
науки

Информатика

1

1

Информатика и информационни технологии

5.1. Машинно
инженерство

Подемно-транспортни машини

1

–

Механизация и електрификация на
растениевъдството

1

1

Ремонт, надеждност,
механизми, машини,
логистични и химични
технологии

Рязане на материалите и режещи
инструменти

1

–

Технология на машиностроенето

Технология на машиностроенето

1

1

Технология на машиностроенето

Механика на деформируемото
твърдо тяло

1

–

Техническа механика

2

–

Електроснабдяване и
електрообзавеждане

1

–

Електроника
Физика

5.2. Електротехника, Електроснабдяване и електрообзаелектроника и
веждане
автоматика
Електронизация (микроелектроника)

1

1

5.3. Комуникационна Автоматизирани системи за обраи компютърна
ботка на информация и управлетехника
ние

Електронизация

1

–

Автоматизация на области от нематериалната сфера

3

–

Комуникационни мрежи и системи

2

–

Компютърни системи
и технологии
Телекомуникации
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5.5. Транспорт,
корабоплаване и
авиация
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Форма, брой
редовзана
дочна

Обучаваща
катедра

Автомобили, трактори и кари

1

–

Двигатели с вътрешно горене

1

1

Системи и устройства за опазване
на околната среда в транспорта

1

–

Топлотехника, хидравлика и екология

Управление и организация на автомобилния транспорт

–

1

Транспорт

5.6. Материали и ма- Материалознание и технология на
териалознание
машиностроителните материали

3

–

Технологии, машини и системи за
обработка чрез пластично деформиране

1

–

Материалознание и
технология на металите

Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка и ЛФК

1

–

Здравни грижи

Всичко

41

13

7.4. Обществено
здраве

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния
състав“, тел. 082/888-455, В. Мирчева, кабинет
1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово
развитие – конкурси за прием на докторанти.
8289
12. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за Педагогическия факултет
за професори по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научни специалности: „Съвременна музикална култура“ – един; „Методика
на обучението по български език и литература
(езикова и литературна комуникация)“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във факултета,
ул. Армейска 9, тел. 042/630 610.
8354
11. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на академичните длъжности професор
и доцент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока) за нуждите на секция „Електрохимия на
оловните акумулатори“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите могат да подават документи за
участие в канцеларията на института в София,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел.
02/979 27 50.
8409
11. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН – София, обявява конкурси за
двама главни асистенти по 4.2. Химически науки (Неорганична химия) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите
на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 302, тел. 02/872-48-01.
8441

Двигатели и транспортна техника

103. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че са
изготвени: 1. проект за ПУП – план за улична
регулация за обслужваща улица от о.т. 1 до о.т.
13 за обслужване на имоти в масиви 16 и 17 в
местност Воденицата (бивша местност Дермен
оджа), землище с. Твърдица, община Бургас; 2.
ПУП – парцеларен план за трасе на довеждащ
кабел 20 kV до трафопост в имот 016082 в местност Воденицата (бивша местност Дермен оджа),
землище с. Твърдица, община Бургас. Проектите
са изложени за разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
8402
402. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за „Разпределителен газопровод
до поземлен имот № 666026“, с дължина 977 м,
с трасе през поземлени имоти № 600123 – местен път, и № 658073 – полски път. Планът се
намира в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3,
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8400
211. – Общинската служба „Земеделие“ –
гр. Раковски, офис Брезово, на основание чл. 32
и чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че ще се извърши трасиране
и въвод във владение на новообразувани имоти
по плана на м. Дондуково, землище с. Свежен,
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община Брезово. Трасирането ще се извърши по
график, който започва да тече 14 дни след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ и
ще приключи до 21.12.2013 г. Графикът по дати
ще бъде изложен в сградата на Община Брезово,
кметствата на с. Свежен и с. Златосел, както и на
официалния сайт на общината. За допълнителна
информация заинтересованите лица могат да се
обадят на телефон 03191/23-39 – Петя Иванова.
Сборен пункт: автобусна спирка яз. „Дондуково“.
8401
73. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план с цел създаване на устройствена основа
за електрозахранване на ПИ № 66425.506.242 по
КК и КР на гр. Силистра. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
8398
77. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улица с о.т. 39 – 80 по плана на с. Подкова, като
същата се заличава и се измества по съществуващата източна имотна граница на поземлен имот
пл. сн. № 102, от който е образуван урегулиран
поземлен имот (УПИ) II-102, заличава се УПИ
III-155, който е образуван от поземлени имоти
пл. сн. № 102, 154 и 155 от кв. 16, като северозападната част от имот пл. сн. № 154 и северната
част от имот пл. сн. № 155 се засягат от новообразуваната улична регулация с о. т. 92-93-80,
за която се запазва широчината от 6 метра. В
източната част на имот пл. сн. № 155 при о. т. 80
се обособява уширение за обръщало, осигуряващо
достъп до новообразуван УПИ ХVI-183, като за
поземлен имот пл. сн. № 183 от кв. 15 вътрешните
регулационни линии се поставят в съответствие
със съществуващите имотни граници. Вследствие
изменението на уличната регурация се изменя и
планът за регулация, като се образуват нови УПИ
ХV-154, ХVI-183, за които се запазва площта им по
документи за собственост за имотите, и ХVII – за
търговска и стопанска дейност от кв. 15, и УПИ
V-102 от кв. 16 по плана на с. Подкова, община
Кирково. За новообразувания УПИ ХV-154 от
кв. 15 се предвижда ново ниско застрояване в
устройствена жилищна зона с преобладаващо
застрояване с малка височина и плътност и интензивност. Проектът за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
и план за регулация и застрояване е изложен в
сградата на община Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2,
стая № 11, и може да бъде разгледан всеки работен
ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на
ПУП – ПУР – ПРЗ до общинската администрация
на Община Кирково, ул. Дружба 1.
8399
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване
от Христо Иванов Цонковски от София, ул. Гурко
33, ет. 6, Венеция Миткова Цонковска от София,
ж.к. Младост 2, Лагера, ул. Плиска, бл. 1, вх. Е,
ет. 1, Николай Симеонов Николов от София, ж.к.
Овча купел, бл. 415, вх. В, ет. 2, ап. 31, Валентина
Георгиева Николова от София, ж.к. Овча купел,
бл. 415, вх. В, ет. 2, ап. 31, Александър Василев
Димитров от София, ул. Проф. Илия Йосифов
6Б, и Христина Ангелова Димитрова от София,
ул. Балканджи Йово 32, вх. Б, ет. 5, ап. 26, на
Заповед № РД-01-768 от 18.09.2013 г. на кмета
на община Царево, с която е одобрен проект за
ПУП – ПРЗ, чрез който ПИ 44094.21.67, част от
УПИ I-12 в кв. 21 по ПУП на с. Лозенец, м. Рибарницата, община Царево, отреден „за сърф
клуб“ с площ 2901 кв. м, се разделя на два нови
урегулирани имота: УПИ I-66, 68, 69, 38, 65 „за
сърф клуб“ с площ 2369 кв. м и УПИ II-67 „за
вилна сграда“ с площ 503 кв. м, а останалите
29 к в. м. се отреж дат „за улица“ (публична
общинска собственост). По оспорването е образувано адм.д. № 2541/2013 г. по описа на съда.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до съда. Делото е насрочено
за 29.01.2014 г. от 10,45 ч.
8421
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила искова молба от
Валери Стоянов Стоянов от Пазарджик, с която
е оспорено решение № 204 от 31.10.2013 г., взето
по протокол № 12, на Общинския съвет – гр. Пазарджик. По исковата молба е образувано адм. д.
№ 839/2013 г. по описа на Административния
съд – Пазард ж ик. С определение № 1417 от
7.11.2013 г. делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 7.01.2014 г. от 14 ч.
8420
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 35 състав, призовава Надежда Стоянова Димитрова, Исай Стоянов Николов, Иван
Петров Димитров, Петър Иванов Димитров,
Симо Иванов Димитров и Рангел Иванов Димитров като заинтересовани страни по адм. дело
№ 3887/2012 г., образувано по жалба на Цветанка Атанасова Чакмакова срещу одобрените със
Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. (ДВ, бр. 11 от
2012 г.) на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (Агенция
по геодезия, картография и кадастър) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за
част от землището (територията) на гр. Банкя,
район „Банкя“, Столична община, в частта относно имоти с идентификатори 02659.2195.1784,
02659.2195.814 и 02659.2195.118. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 13.03.2014 г.
от 14,30 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
8419
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Разградският окръжен съд съобщава, че в
изпълнение на определение № 1028 от 1.11.2013 г.,
постановено по ч.в.гр.д. № 275/2013 г. по описа
на съда, образувано по молба на Община Разград
в качеството є на управител на наследството на
починалия на 1.07.2003 г. Венко Пенчев Бобчев
от Разград, на основание чл. 51 ЗН призовава
наследниците на Венко Пенчев Бобчев от Разград,
починал на 1.07.2003 г., в срок до 16.12.2013 г.
да заявят пред Службата по вписванията при
Разградския районен съд по предвидения за това
по смисъла на чл. 49 и 52 ЗН ред дали приемат,
или се отказват от наследството на Венко Пенчев
Бобчев, открито със смъртта му на 1.07.2003 г. в
Разград. Ако в дадения им срок наследниците на
починалия на 1.07.2003 г. в Разград Венко Пенчев
Бобчев не отговорят на отправената им от съда
покана, същите губят правото си да приемат
наследството.
8422
Софийският градски съд, гражданско отделение, II Д въззивен състав, призовава Галина
Викторова Герстнер с адрес за призоваване София,
ул. Боряна 45, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 11.04.2014 г. в 14,30 ч. като въззиваема
страна по гр.д. № 3425/2011 г. по описа на СГС,
ГО, II Д въззивен състав, образувано по жалба от
Георги Кирилов Георгиев срещу решение на СРС,
59-и състав, гр.д. № 30154/2007 г., образувано по
искова молба от Валентина Георгиева Бочева и
др. срещу Кирил Георгиев Петров и др. по иск за
делба на недвижим имот, намиращ се в София,
м. Овча купел, ул. Боряна 45а. Въззиваемата
страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
8450
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Албена Миткова Кирилова, Таня
Руменова Евтимова, Румяна Руменова Евтимова,
Кадир Якубов Кабилов и Вайде Якубова Хабилова
с последни адреси в Турция, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 14.01.2014 г. в 9,30 ч.
като ответници по гр. д. № 461/2013 г., заведено
от Исмаил К. Исуф, за изпълнение процедурата по
чл. 131 ГПК – връчване на съдебни книжа, или да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8416
Районният съд – гр. Средец, призовава Евгений Вадимович Шульков, гражданин на Русия, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 400/2013 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8417
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, призовава Омар Али Нахас, роден
на 1.12.1961 г., гражданин на Сирийската арабска
република, без постоянен и настоящ адрес в Р.
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България, да се яви в съда на 3.02.2014 г. в 11 ч. като
заинтересована страна по гр. д. № 11975/2013 г.,
заведено от АСП – ДСП „Лозенец“, по чл. 28
ЗЗДет. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8418
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на ЕТ „Киров и син – Петко Киров“,
ЕИК 040856568 (в несъстоятелност), Пловдив, за
насроченото производство по т.д. № 457/2013 г. по
описа на ПОС, ТО, ХХ с., което ще се проведе
на 2.12.2013 г. в 14 ч. в зала № 8 на Окръжен
съд – Пловдив, бул. Шести септември 167, по
жалба по чл. 679, ал. 1 ТЗ от Националната агенция за приходите – София, за отмяна на решение
на събрание на кредиторите на ЕТ „Киров и
син – Петко Киров“, ЕИК 040856568 (в несъстоятелност), Пловдив, проведено на 18.06.2013 г.
по т.д. № 573/2011 г. по описа на Пловдивския
окръжен съд.
8382

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
13. – Управителният съвет (УС) на сдружение
с нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб по фехтовка „София“ – София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 27.12.2013 г.
в 10 ч. в седалището на клуба – София, ж.к.
Младост 1, бл. 17, вх. Б, ет. 9, ап. 43, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и доклад за дейността на сдружението; 2. приемане на
програма за дейността на сдружението; 3. разни.
8444
11. – Политическият съвет на Политическа
партия „Реформа“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква Национална конференция на
членовете на Политическа партия „Реформа“
на 29.12.2013 г. в 10 ч. в София 1404, кв. Гоце
Делчев, бл. 41А, вх. Б, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на партията,
представен от председателя на ПП „Реформа“; 2.
освобождаване на членове на Политическия съвет
и на Комисията за вътрешнопартиен контрол
(Контролен съвет); 3. приемане на нови членове
на Политическия съвет и на Комисията за вътрешнопартиен контрол (Контролен съвет); 4. приемане на нов устав на ПП „Реформа“; 5. вземане
на решение за промяна на седалището и адреса
на управление на ПП „Реформа“; 6. обсъждане
на възможността за промяна на наименованието
на партията; 7. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8414
5. – Управителният съвет на Клуб по хокей
МГУ, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно изборно събрание на членовете
на клуба на 10.01.2014 г. в 11 ч. (регистрацията
започва в 10 ч.) в зала 301 на Минния факултет,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС; 2. отчет за дейността на контролния съвет; 3.
изменение и допълнение на устава; 4. приемане
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на нови членове; 5. изключване на стари членове;
6. освобождаване на председателя и членовете на
управителния съвет; 7. освобождаване на председателя и членовете на контролния съвет; 8. избор
на председател и членове на управителния съвет;
9. избор на председател и членове на контролния
съвет; 10. приемане на бюджета за 2014 г.; 11.
определяне на годишен членски внос; 12. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
годишното общо отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8279
1. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, живеещи в София, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 15.01.2014 г. в 17 ч. в
помещението на клуба в София, ул. Граф Игнатиев
24, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на клуба за 2013 г.; 2. доклад на контролния съвет за дейността и финансовата част
на клуба за 2013 г.; 3. разисквания; 4. приемане
бюджета на клуба за 2014 г. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на събранието.
При липса на кворум в началния час за събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то се провежда
един час по-късно от обявения начален час при
наличността на явилите се членове независимо
от броя им.
8364
65. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските писатели“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
18.01.2014 г. в 8,30 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
108, залата на научно-техническите съюзи, при
следния дневен ред: 1. избор на председател на
сдружението; 2. избор на членове на управителния съвет и на членове на контролната комисия
на сдружението за попълване на състава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8275
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от устава на настоятелството свиква общо събрание
на 20.01.2014 г. в 18 ч. в сградата на гимназията
в София, ул. Кадемлия 15, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2013 г.; 2. финансов отчет за изтеклия период; 3.
приемане на бюджет 2014 г.; 4. разглеждане на
молби за освобождаване от състава на училищното настоятелство и приемане на нови членове; 5.
организационни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание да се
проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен ред.
8365
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежка организация за
неформално образование – МОНО“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.01.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Бричебор 1,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на УС
поради изтичане на мандата му; 2. изменение на
устава в частта относно управлението и представителството на сдружението; 3. избор на нов
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управител; 4. освобождаване на Виктория Альошева Ангелова от членство в сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.
на горепосочения адрес.
8181
4. – Управителният съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2014 г.
в 10 ч. в София, пл. Народно събрание 10, Национален студентски дом, при следния дневен
ред: 1. избор на председател на УС на НССОО
„АИЕСЕК – България“ за мандат 2014 – 2015 г.;
2. гласуване вот на доверие на членове на УС на
НССОО „АИЕСЕК – България“; 3. промяна във
вътрешните правила на НССОО „АИЕСЕК – България“; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
8174
52. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители на основание чл. 48, ал. 2 и 3 от
Закона за частните съдебни изпълнители свиква
редовно годишно общо събрание на 25.01.2014 г. в
10 ч. в Пловдив, Парк-хотел „Санкт Петербург“, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
за дейността на Камарата на частните съдебни
изпълнители за 2013 г.; 2. приемане на бюджет за
2014 г.; 3. приемане на изменения и допълнения на
Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители;
4. решение относно администрирането на авансови
такси. При липса на кворум на основание чл. 49,
ал. 1 ЗЧСИ събранието ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8168
1. – Управителният съвет на СНЦ „Научно
дружество по детска хирургия „Свети Антоний“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.02.2014 г. в 10 ч. в София 1606, бул. Тотлебен 21
(„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, Клиника „Детска
хирургия“), при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението и констатиране
на актуален членски състав; 2. промяна в управлението и представителството на сдружението;
3. промяна на името и адреса на управление на
сдружението; 4. промяна на устава на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ началният час на събранието ще
се отложи с един час и се счита за редовно колкото и членове да се явят.
8410
5. – Управителният съвет на сдружение „Българска електорална колегия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 5.02.2014 г. в 11 ч. в София, ж.к. Младост 2,
бл. 209Б, вх. 3, ет. 4, ап. 56, при следния дневен
ред: 1. разглеждане и гласуване на решение за прекратяване на сдружение „Българска електорална
колегия“; 2. избор на ликвидатор на сдружението;
3. упълномощаване на ликвидатора да предприеме
всички необходими действия по прекратяване на
сдружението и заличаването му от регистрите,
включително и от регистъра на сдруженията с
нестопанска цел за общественополезна дейност
към Министерството на правосъдието.
8276
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8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„За социална отговорност и регионални инициативи – Банско“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.12.2013 г. в 10,30 ч.
в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, ул. България 22, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
освобождаване на членове от сдружението по
тяхна молба; 3. промени в органите на управление в сдружението; 4. избор на председател на
управителния съвет; 5. приемане на нов устав на
сдружението; 6. разни. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред на посочения адрес от 9 до 18 ч.
всеки работен ден.
8385
88. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на адвокатите при
Бургаската адвокатска колегия на 25 и 26.01.2014 г.
в 8,30 ч. в сградата на Съдебната палата – Бургас,
ет. 1, зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на САК през 2013 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2013 г.; 4. приемане бюджет на съвета на
адвокатската колегия за финансовата 2014 г.;
5. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
8309
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб Витал спорт“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.01.2014 г. в
10 ч. в Бургас, ул. Пробуда 25, партер, в спортна
зала „Витал спорт“, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членове на сдружението и на
управителния съвет; 2. освобождаване на председателя на УС и избиране на нов председател;
3. промяна в устава на сдружението; 4. промяна
адреса на управление на сдружението; 5. разни.
8103
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Вяра, Надежда,
Любов“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 20.12.2013 г. в 10 ч. на адреса на управление
на сдружението във Варна, пл. Св. св. Кирил и
Методий 1, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване членството в сдружението на Кирил Петров Ковачев; проект за
решение – ОС взема решение за прекратяване
членството в сдружението на Кирил Петров
Ковачев; 2. вземане на решение за заличаване
на члена и председател на управителния съвет
на сдружението, както и на представителя на
сдружението Кирил Петров Ковачев; проект за
решение – ОС взема решение за заличаване на
члена и председател на управителния съвет на
сдружението, както и на представителя на сдружението Кирил Петров Ковачев; 3. вземане на
решение за приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – ОС взема решение
за приемане на нови членове на сдружението; 4.
вземане на решение за промяна състава на управителния съвет, на председателя на управителния
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съвет и на представителя на сдружението; проект
за решение – ОС взема решение за промяна в
състава на управителния съвет, на председателя
на управителния съвет и на представителя на
сдружението; 5. вземане на решение за промяна
в устава на сдружението; проект за решение – ОС
взема решение за промяна в устава на сдружението; 6. други. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от кворума.
8426
1. – Ликвидаторът на сдружение с нестопанска
цел „Шахматен клуб Веселин Топалов“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 10.01.2014 г. в 18 ч.
във Варна, ул. Константин Фотинов 5, ет. 1, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на заключителен баланс и доклад
на Шахматен клуб Веселин Топалов – Варн а; 2.
вземане на решение за приемане на отчета за
дейността на ликвидатора и освобождаването
му от отговорност; 3. вземане на решение за
заличаване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен
съд – Варна; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при обявения дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител, като се легитимират с лична карта
и изрично писмено пълномощно.
8454
1. – Управителният съвет на сдружение за
общественополезна дейност „Спортен клуб по
лека атлетика „Евър“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.01.2014 г. в 17 ч. в офиса на сдружението
във Варна, бул. Осми приморски полк 87, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за 2013 г.; 2. избор на нов
управителен съвет.
8455
69. – Управителният съвет на сдружение
„Правна инициатива за обучение и развитие“
(ПИОР), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 14 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 22.02.2014 г. в 11 ч.
във Варна, ул. Йоан Екзарх 8, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на УС
за дейността на сдружението за 2012 и 2013 г.;
2. приемане на годишния отчет на сдружението;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 4. вземане на решение
за вливане на сдружението в сдружение с нестопанска цел „Съюз на юристите в България“
със седалище и адрес на управление – София,
ул. Пиротска 7. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. при същия дневен ред.
8196
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15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищен спорт, туризъм и
младежки дейности – Добруджа“, гр. Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 10.01.2014 г. в 16 ч. в спортна
зала „Русалка“ при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за извършената дейност; 2. финансов отчет; 3. избор на УС; 4. промени в устава
на сдружението.
8180
5. – Управителният съвет на СНЦ „Алев“,
Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.01.2014 г. в 17 ч. в Казанлък,
бул. Розова долина 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на събранието; 2. избор
и представяне на председателя на събранието; 3.
доклад за дейността на сдружението за периода
от 2006 до 2012 г.; 4. разисквания по доклада; 5.
доклад за финансовото състояние на сдружението;
6. промяна в състава на управителния съвет; 7.
избор на председател на УС; 8. предложения за
обсъждане на други актуални въпроси, в т. ч. обсъждане на развитието на сдружението; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място,
при същия дневен ред в 18 ч.
8215
2. – Управителният съвет на Сдружение общество с етнически малцинства, Луковит, на основание чл. 21.1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.01.2014 г. в 18 ч. в Луковит на
адрес: ул. Г. С. Раковски 4А, при следния дневен
ред: 1. прекратяване на сдружението; проект за
решение – ОС приема решение за прекратяване
на сдружението; 2. избор на ликвидатор; проект
за решение – ОС приема решение ликвидацията
на сдружението да бъде извършена от Мариана Василева Иванова – член на УС. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в ОС. При липса на кворум в обявения
час съгласно чл. 22 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8310
10. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство „Обединение“ към
ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Раковски, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.12.2013 г. в 17 ч. в учителската стая на
училището при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. приемане на нови
членове; 3. приемане на промени в устава; 4.
избор на нов УС; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
8452
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Гражданско движение „Бъдеще за Русе“, Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.01.2014 г. в 19 ч. в Русе,
ул. Пристанищна 17, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет; 2. промени в
устава на сдружението. Канят се всички членове
на сдружението да участват в събранието.
8411
1. – Управителният съвет на Сдружение на
жените за общественополезна дейност „Надеж-
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да – 2001“, Севлиево, на основание чл. 16 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.01.2014 г. в 17,30 ч. в офиса на „21ви век“, Севлиево, с адрес: Севлиево, ул. Васил
Левски 20, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2013 г., 2. приемане
на план-програма за дейността на сдружението
за 2014 г.; 3. отчет на ревизионната комисия за
2013 г.; приемане на финансовия отчет; 4. актуализация (промени) на устава и правилника на
сдружението; 5. освобождаване на управителния
съвет и председателя му; 6. избор на управителен съвет и председател; 7. приемане на нови
членове и освобождаване на нередовни членове
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Поканват се всички членове на
сдружението или писмено упълномощените им
представители да присъстват.
8312
71. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква годишно отчетно събрание
на колегията на 25.01.2014 г. в 9 ч. в сградата на
Адвокатската колегия – Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на съвета на колегията през 2013 г. и
вземане на решение по него; 2. доклад на контролния съвет за проверка на финансовата дейност
на САК през 2013 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2013 г.; 4. приемане бюджет на съвета на
колегията за 2014 г.; 5. избор на делегати за общо
събрание на адвокатите; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за
адвокатурата събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове. Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител.
8270
55. – Адвокатският съвет на АК – Смолян, на
основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо
събрание на колегията на 25.01.2014 г. в 9 ч. в
зала № 2 на Районния съд – Смолян, Съдебна
палата, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчет за дейността на адвокатския съвет за 2013 г.
и вземане на решения по него; 2. разглеждане
доклад на контролния съвет; 3. разглеждане отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на
съвета на колегията за 2014 г.; 5. разисквания; 6.
приемане на отчетния доклад за 2013 г. на АС,
приемане на отчетния доклад на контролния съвет, приемане на отчета на дисциплинарния съд.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА събранието ще се проведе в 10 ч. независимо
от присъстващите членове.
8453
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по кикбокс – Аполон
Созопол“, Созопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.01.2014 г. в 15 ч. в Созопол, ул. Оборище 6,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на въпроса
сдружение „Клуб по кикбокс – Аполон Созопол“
да бъде преобразувано от сдружение в частна полза
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за извършване на дейност в обществена полза; 2.
обсъждане и приемане на правила и ред за извършване на общественополезна дейност; 3. обсъждане
и приемане устав на сдружението, отразяващ
промените в обстоятелствата на сдружение „Клуб
по кикбокс – Аполон Созопол“; 4. обсъждане и
разглеждане на подадена до сдружението молба
от Боян Радков Каназирски за освобождаване от
членство в управителния съвет на сдружението и
заеманата длъжност председател на сдружението,
както и като член на сдружението поради лични
причини; 5. приемане за обсъждане и разглеждане
на подадена до сдружението молба за нов член на
сдружението – Яни Тодоров Генчев; 6. обсъждане
и избор на нов председател на сдружение с нестопанска цел „Клуб по кикбокс – Аполон Созопол“.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8412
4. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 1 3А свиква
годишно общо събрание на всички адвокати от
колегията на 25.01.2014 г. в 10 ч. в зала „Тича“ на
хотел „Шумен“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет; 2. доклад на
контролния съвет; 3. доклад на председателя на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
бюджета на САК за 2014 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната.
Присъствието на всички адвокати от ШАК е
задължително.
8308
1. – Управителният съвет на СНЦ „Пенсионерско дружество „Еделвайс“, с. Александрово,
област Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на дружеството на 16.01.2014 г. в 14 ч. в пенсионерския
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клуб при следния дневен ред: 1. изменение на
устава на сдружението – на чл. 21 от устава; 2.
отчет за дейността и състоянието на сдружението
за 4-годишния период; 3. отчет за финансовото
състояние на сдружението за отчетния период;
4. доклад на контролния съвет; 5. избор на нов
управителен съвет и председател; 6. избор на
нов контролен съвет; 7. други. Материалите за
събранието се намират в пенсионерския клуб и
са на разположение на членовете.
8493
Евелин Любомирова Петкова – ликвидатор на
„Сдружение за евроинициативи – Еви“, в ликвидация по ф.д. № 9/2010 г. на Пловдивския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от деня на обнародването на
поканата до кредиторите в „Държавен вестник“.
8443
Емилия Богданова Войнова-Бояджиева – ликвидатор на Фондация „Младежка безработица
и предприемачество“, в ликвидация по ф. д.
№ 1698/1998 г. на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на фондацията
да предявят своите вземания в шестмесечен срок
от обнародването на тази покана в „Държавен
вестник“.
8477
Христо Павлов Ж ивков – лик видатор на
сдружение с нестопанска цел „Сдружение „Телевизия, образование и култура“, в ликвидация по
ф.д. № 49/2011 г. по описа на СГС, 1-ви състав,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в шестмесечен срок от обнародването на тази
покана в „Държавен вестник“.
8478
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