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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедурата за избор на
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява процедурата за избор на главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, започнала с Решение на Народното
събрание за приемане на процедурни правила
за издигане на кандидатури, представяне и
публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет, прието на 19 декември 2013 г.
(ДВ, бр. 111 от 2013 г.).
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
621

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на Младен
Петров Червеняков като народен представител
от 12. многомандатен изборен район – Монтана.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 31 януари 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
681

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 10
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Румен Стефанов Стоилов с
орден „Стара планина“ втора степен за изклю-

чително големите му заслуги към Република
България в областта на спорта.
Издаден в София на 28 януари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
625

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 28 януари 2014 г.

по конституционно дело № 22 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател – Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Мариана Георгиева
разгледа в закрито заседание на 28 януари
2014 г. конституционно дело № 22 от 2013 г.,
докладвано от съдията Гроздан Илиев.
Производството е с основание по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република
България.
Делото е образувано по искане на група от
55 народни представители от 42-рото Народно
събрание за установяване на противоконституционност на Решението на Народното
събрание за налагане на мораториум върху
придобиването на правото на собственост
върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни
юридически лица (ЮЛ) до 1 януари 2020 г.
(ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г.). За това решение
в следващата част на изложението ще бъде
използвано съкратеното наименование „Решението на Народното събрание за налагане
на мораториум“. Законодателният орган с решението е възложил на Министерския съвет
(МС) да приеме всички необходими действия
и актове по обявяване на мораториум върху
придобиването на право на собственост върху
земя на територията на Република България
от страна на чужденци и чуждестранни ЮЛ
до 1 януари 2020 г.
Според вносителите на искането оспореното решение противоречи на чл. 22, ал. 1 от
Конституцията и на § 3 „Свободно движение
на капитали“, т. 2 от Приложение VI: Списъка
по член 20 на Протокола за присъединяване,
Преходни мерки, България от Договора за
присъединяване на Република България и
Румъния към Европейския съюз (ДПРБРЕС)
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(обн., ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г.; изм., бр. 97
от 23.11.2007 г.), определящи конституционната основа на условията за придобиване
на правото на собственост върху земеделска
земя, гори и горска земя от граждани на
друга държава – членка на ЕС. Вносителите
поддържат, че с Решението се налага забрана
на граждани и ЮЛ от държавите – членки на
Европейския съюз, и от държавите, страни по
Споразумението за Европейско икономическо
пространство (СЕИП), за времето след 1 януари
2014 г. до 1 януари 2020 г. да придобиват право на собственост върху земя на територията
на Република България, поради което искат
да бъде обявено за противоконституционно.
С определение от 14 ноември 2013 г. съдът
е допуснал искането за разглеждането по
същество. Със същото определение са конституирани като заинтересовани страни Народното събрание, президентът на Република
България, Министерският съвет, министърът
на правосъдието, министърът на външните
работи, министърът на земеделието и храните,
главният прокурор, Върховният касационен
съд, Върховният административен съд, омбудсманът на Република България, Висшият
адвокатски съвет, Съюзът на юристите в
България, Българската асоциация за европейско право, Институтът за модерна политика,
Националното сдру жение на общините в
Република България, Фондация „Център за
правно съдействие и европейски практики“,
на които бе дадена възможност да представят
писмени становища по делото. В определения
срок са постъпили становища от президента
на Република България, Министерския съвет,
министъра на външните работи, министъра
на правосъдието, министъра на земеделието
и храните, Центъра за правно съдействие и
европейски практики, Българската асоциация
за европейско право и Съюза на юристите
в България.
Страните, представили становищата, поддържат разбирането, че с приетото от Народното събрание Решение за налагане на
мораториум върху придобиването на правото
на собственост върху земя на територията на
Република България от страна на чужденци и
чуждестранни юридически лица до 1 януари
2020 г. се нарушават чл. 5, ал. 4, чл. 8 и чл. 85,
ал. 3 от Конституцията, както и конституционната разпоредба на чл. 22, ал. 1, препращаща
към ДПРБРЕС и Договора за функциониране
на Европейския съюз (ДФЕС). По всяко от
посочените нарушения са изложени подробни
съображения. Министърът на правосъдието
се позовава на невъзможността решението да
бъде изпълнено, тъй като представлява акт
ultra vires – по аргумент от чл. 85 от Конституцията. Във връзка с това се подчертава, че
Народното събрание не разполага с правомощието с решение едностранно да наложи
мораториум, спирайки за определен период от
време действието на международен договор, по
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който Република България е страна. Оспорва
се и правната валидност на задължението за
Министерския съвет „да предприеме всички
необходими действия и актове по обявяване
на мораториум“, тъй като централният орган
на изпълнителната власт също не разполага
с такова правомощие. В тази част Министерският съвет счита още, че е допуснато нарушение и на чл. 8 от Конституцията, тъй като
с оспореното решение Народното събрание е
иззело компетентността на централния орган
на изпълнителната власт в областта на външната политика, задължавайки Министерския
съвет да приеме действия и актове, които
водят до едностранно изменение на международен договор. В подкрепа на това разбиране се посочва, че по този начин е нарушен
и установеният в чл. 105 и 106 от Основния
закон ред за сключването, изменението и
прекратяването на международни договори,
по които българската държава е страна, като
е иззета компетентността на Министерския
съвет в тази област. С оспореното решение
централният орган на изпълнителната власт
е задължен да приеме действия и актове,
които не са резултат на самостоятелно взето от него решение, с каквото правомощие
разполага в процеса на ръководството и
осъществяването на външната политика.
Претендираното нарушение на чл. 85, ал. 3
от Конституцията се мотивира с разбирането, че оспореното решение представлява акт
на Народното събрание, с който се преследва едностранно изменение на ДПРБРЕС и
свързания с него Акт относно условията и
договореностите за приемане на Република
България и на Румъния в ЕС, вместо това да
бъде сторено само по реда, посочен в договора. Този ред изключва чрез едностранното
волеизявление договорът да бъде изменян или
денонсиран. Поддържа се още, че решението
влиза и в пряко противоречие с конкретни
разпоредби от Договора за присъединяване
относно условията за ратификация и реда
за неговото изменение. Понеже ДПРБРЕС е
част от първичното право на Съюза, наред
с учредителните договори и договорите за
тяхното изменение, съгласно чл. 5, ал. 4 от
Конституцията и според принципите на ЕС
има примат пред националното законодателство, с което законодателният орган не се е
съобразил при постановяване на оспореното
решение. Във връзка с това следва да се посочи изразената близост и припокриване на
становищата на всички заинтересовани страни
за несъобразяване с разпоредбата на чл. 22,
ал. 1 от Конституцията, която препраща към
първичното законодателство на Европейския
съюз (ЕС) относно условията за придобиване
на собственост върху земя от граждани и
ЮЛ на друга държава членка или на държава, страна по СЕИП. Центърът за правно
съдействие и европейски практики поддържа
разбирането, че Актът относно условията за
присъединяване на България и Румъния и
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промените в Учредителните договори като
част от първичното право на ЕС от момента
на неговото подписване и ратифициране вече
имплицитно се включва в съдържанието на
конституционната разпоредба на чл. 22, ал. 1
от Конституцията. Затова не става дума за
недействителност на оспореното решение
поради противоречие с първичното право
на ЕС, но за противоречие с разпоредбата
на чл. 22, ал. 1 от Основния закон, поради
което се предлага да бъде обявено за противоконституционно. Сходно е разбирането
в тази част и на Българската асоциация за
европейско право.
Министерството на външните работи мотивира становище, че решението за налагане
на мораториум нарушава и трите предвидени
в чл. 22, ал. 1 от Конституцията хипотези за
придобиване от чужденци и чуждестранни
ЮЛ на правото на собственост върху земята
след 1.01.2014 г. в Република България.
Президентът на Република България счита,
че освен нарушението на чл. 22, ал. 1 Решението на Народното събрание за налагане
на мораториум противоречи и на чл. 4, ал. 1
и 3 от Основния закон във връзка с чл. 2 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз. Съображенията в тази част се основават
на конституционната разпоредба, според която
Република България участва в изграждането
и развитието на Европейския съюз.
Конституционният съд, след като обсъди
съображенията, развити в искането и в представените становища на заинтересуваните
страни, за да се произнесе, съобрази следното:
В искането на народните представители не
се мотивират доводи за противоконституционност поради противоречие с други конституционни норми освен с тази по чл. 22, ал. 1 от
Конституцията, но съдът при постановяване
на решението не е ограничен от основанията
за несъответствие с Конституцията, които са
посочени в искането – аргумент от чл. 22,
ал. 1 от Закона за Конституционен съд.
Относно претендираното нарушение на
ДПРБРЕС е наложително следното уточнение:
Към момента на изработване на Договора
за присъединяване на Република България
и Румъния към ЕС Договорът за създаване
на Конституция на Европа все още не е бил
приет, поради което ДПРБРЕС се състои от
две части: първата част обхваща Протокола
относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз, който е съобразен
с разпоредбите на Договора за създаване на
Конституция на Европа, а втората част е Актът относно условията за присъединяване на
Република България и Румъния и промените в
Учредителните договори на Европейския съюз,
който е съобразен с действащите към този
момент Учредителни договори и по-конкретно
ДФЕС с измененията от Амстердам, Ница и
Маастрихт. Тъй като Договорът за създаване
на Конституция на Европа не е ратифициран
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от всички държави членки, поради което не
е влязъл в сила, понастоящем ДПРБРЕС се
прилага само във втората му част, включваща
Акта относно условията за присъединяване на
Република България и Румъния и промените
в Учредителните договори на Европейския
съюз, който за нуждите в следващата част
на изложението ще бъде цитиран под наименованието „Акт за присъединяване“, каквото
обозначение е използвано и в ДПРБРЕС.
Съгласно установения с чл. 21, ал. 1 от
Конституцията принцип земята е национално богатство и се ползва с особена закрила.
Израз на тази засилена защита е въведеното с
чл. 22, ал. 1 от Конституцията в редакцията от
13.07.1991 г. (ДВ, бр. 56 от 1991 г.) ограничение
чужденци и чуждестранни юридически лица
да придобиват право на собственост върху
земята с изключение на придобиването є при
наследяването по закон, но и в този случай те
следва да прехвърлят собствеността си върху
земята. В хода на подготовката на България за
членство в Европейския съюз с изменението
на чл. 22 от Конституцията (обн., ДВ, бр. 18
от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г.) се допусна
придобиване на земя от чужденци и чужде
странни юридически лица в следните случаи:
На първо място, чл. 22, ал. 1 от Конституцията препраща към условията и сроковете,
предвидени в ДПРБРЕС, Акта за присъединяване, където е посочено, че след 1.01.2014 г.
гражданите на държавите – членки на ЕС,
и на държавите, страни по СЕИП, както
и ЮЛ, учредени по законодателството на
тези държави, могат да притежават право на
собственост върху земя на територията на
България. Този извод следва от § 3 „Свободно
движение на капитали“, т. 1 и 2 от Приложение VI: Списъка по член 23 на Акта за
присъединяване: Преходни мерки, България,
от ДПРБРЕС, съгласно които България си
запазва за срок от седем години от датата
на присъединяване действащите в нейното
законодателство ограничения към датата на
подписване на Договора за присъединяване
по отношение на придобиването право на
собственост върху земеделска земя, гори и
горска земя от граждани на друга държава
членка, от гражданите на държавите, страни
по СЕИП, и от ЮЛ, учредени в съответствие
със законите на друга държава членка или
на държава, страна по СЕИП. Въведеното
ограничение не се отнася за „самостоятелно
заети земеделски производители, които са
граждани на друга държава членка и които
желаят да се установят и законно да пребивават в България“.
По отношение на придобиването на право
на собственост върху земя за второ жилище
от граждани на друга държава членка, от
гражданите на държавите, страни по СЕИП,
които не пребивават в България, и от ЮЛ,
учредени в съответствие със законите на друга
държава членка или на държава, страна по
СЕИП, също е договорена преходна мярка
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за срок от пет години, който е изтекъл към
1.01.2012 г. Извън обхвата на петгодишната
ограничителна мярка са гражданите на държавите членки и гражданите на държавите,
страни по СЕИП, които законно пребивават
в България.
На следващо място, разпоредбата на чл. 22,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Конституцията
допуска придобиване на право на собственост
върху земя от ЮЛ и граждани на държави извън тези, които са членове на ЕС и СЕИП, по
силата на сключен от България след 1.07.2007 г.
международен договор с допълнително предвидено условие законът за ратификация да е
приет с мнозинство от 2/3 от всички народни
представители. Тази възможност не се отнася
за заварените международни договори, по
които България е страна. И след изменението на чл. 22 от Конституцията е запазена
възможността за чужденци да придобиват
право на собственост върху българска земя
чрез наследяване по закон.
На 22 октомври 2013 г. Народното събрание
приема Решение за налагане на мораториум
върху придобиване правото на собственост
върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни
юридически лица до 1 януари 2020 г. (ДВ,
бр. 93 от 2013 г.). С това свое решение законодателният орган възлага на Министерския
съвет да приеме всички необходими действия
и актове по обявяване на мораториум върху
придобиването на право на собственост върху
земя на територията на Република България
от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
Така приетото решение противоречи на
основни конституционни принципи, поради
което искането за обявяване на неговата противоконституционност се явява основателно.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Конституцията
България е правова държава. В своята практика Конституционният съд многократно
е посочвал, че точното и еднакво спазване
на законите и Конституцията се отнася до
всички правни субекти. Това се отнася и до
Народното събрание при осъществяване на
публичната власт. Не само законите, но и
решенията, посочени в чл. 86, ал. 1 от Конституцията като вид актове, приемани от
законодателния орган, следва да бъдат ясни,
категорични и безпротиворечиви. В Решение № 5 от 2002 г. по к.д. № 5 от 2002 г. КС
приема, че държавата е правова, когато се
управлява според Конституцията и законите.
„Законите от своя страна трябва да са ясни,
точни и непротиворечиви на Конституцията.“
В този смисъл са и постановените решения:
Решение № 8 от 4.07.2012 г. по к.д. № 16 от
2011 г. и Решение № 9 от 30.09.1994 г. по к.д.
№ 11 от 1994 г.
Посочените изисквания за конституционосъобразност не са би ли спазени п ри
приемане на оспореното решение. Анализът
на Решението за обявяване на мораториум
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разкрива наличие на вътрешна противоречивост, несъгласуваност между наименованието
на решението и неговата съдържателна част,
както и отсъствието на изричен диспозитив.
Тази правно-логическа неиздържаност на
акта не позволява еднозначен отговор на
основния въпрос, който се поставя – законодателният орган наложил ли е мораториума
и възложил на МС да приеме необходите
актове и действия по неговото изпълнение,
или е задължил правителството да извърши
обявяването на мораториума, респ. неговото
изпълнение. Посочената неопределеност, както и липсващата яснота във волеизявлението
на законодателния орган налагат извода за
допуснато противоречие с изискванията на
принципа на правовата държава, поради
което дори само на това основание следва
да се обяви противоконституционността на
оспореното решение.
Изключителната важност на обществените
отношения, върху които рефлектира Решението
за обявяване на мораториум, налага обсъждане
и на други конституционни принципи, които
са били нарушени при неговото приемане.
Ако по въпроса дали с Решението Народното
събрание налага мораториума отговорът не би
могъл да бъде категоричен, то съобразителната
му част не може да се разглежда като акт на
препоръка или указание, необвързващо с правни последици своите адресати. По аргумент
от чл. 86, ал. 2 от Конституцията актовете
на Народното събрание са задължителни
за Министерския съвет. В този смисъл е и
Решение № 2 от 18.02.1993 г. по к.д. № 36 от
1992 г. Докато не бъдат обявени по надлежния
ред за противоконституционни, адресатите
на приетите от Народното събрание решения
дължат изпълнение на възложените им с тези
решения действия.
Обстоятелствената част на решението
съдържа ясно определен предмет на мораториума, частноправните субекти, по отношение на които е наложено ограничението, и
периода от време, за който ще действа мораториумът. Определен е и изпълнителят по
спазване на наложеното ограничение, с което
по същество се удължава действието на преходната мярка, договорена по ДПРБРЕС. Тук
следва да се уточни, че Народното събрание
императивно възлага на Министерския съвет
да приеме всички необходими действия и актове за реализиране на правомощие, каквото
Народното събрание няма, или решението се
явява акт ultra vires, доколкото конституционните разпоредби на чл. 84 и 85 не съдържат
основание за неговото постановяване. Затова
не може да има спор, че конституционните
разпоредби, определящи правомощията на
НС, не предвиждат хипотеза, при която с
решение, обективиращо едностранно волеизявление на законодателния орган, да се възлага
предприемане на действия към едностранно
изменение на международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за
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България, към които разпоредбата на чл. 22,
ал. 1 от Конституцията препраща. Такава
хипотеза не е налице и по отношение на
актовете, чрез които законодателният орган
упражнява правомощията си. Във връзка с
това следва да се отбележи, че правомощията на Народното събрание и актовете, които
приема, са изчерпателно изброени в чл. 84,
85 и 86 от Конституцията. Конституционният
законодател не е предвидил възможност чрез
закон, приет от Народното събрание, да могат
да се предоставят и други правомощия на
законодателния орган, защото това би довело
до нарушаване на баланса, установен с принципа за разделение на властите, и би увеличил
правомощията на законодателната власт – по
арг. от чл. 8 от Конституцията. Вярно е, че КС
е имал възможност да изрази и разбирането,
че „Конституцията не изключва възможността
отделни правомощия на Народното събрание
да бъдат конкретизирани и със закон“ (Решение
№ 17 от 24.11.1992 г. по к.д. № 22 от 1992 г.).
Това разбиране обаче в никакъв случай не
може да доведе до обосноваване на тезата
за създаване на правомощия на Народното
събрание извън посочените в Конституцията, и то по ред, който Конституцията не е
предвидила. Следователно конкретизирането
на правомощията на законодателния орган е
допустимо само в обхвата на съществуващите,
което изключва създаване на нови правомощия, различни от тези, предмет на правната
уредба в действащата Конституция. В този
смисъл принципът на разделение на властите
не допуска и самооправомощаване от страна
на Народното събрание.
На следващо място, при постановяване на
оспореното решение от Народното събрание не
е съобразено и друго изискване на принципа
на правовата държава, а именно определена
категория обществени отношения да бъдат
предмет на регулиране само със закон.
Конс т и т у ц ион н ат а у р ед ба н а з ем я т а ,
п р едс т а в л я в а щ а н а ц ион а л но б ог ат с т в о,
и свързаният с нея „специален режим на
собственост върху земята от вещноправен
характер, който създава ограничения за придобиването є от чужди граждани и чужди
ЮЛ“ (Решение № 3 от 5 юли 2004 г. по к.д.
№ 3 от 2004 г.) може да бъде предмет на
последващо нормативно уреждане само със
закон. Това е така, защото в йерархията на
нормативните актове законът се нареж да
след Конституцията и урежда първично и
трайно съществени обществени отношения,
каквито са и тези, предмет на оспорваното
решение. По своята изключителна значимост
обществените отношения, предмет на Акта
за присъедин яване, към който препраща
чл. 22, ал. 1 от Конституцията, се уреждат
с меж ду народен договор, който съгласно
ч л. 5, а л. 4 от Конст и т у ц и я та по своя та
юридическа сила се нарежда непосредствено
след Конституцията. Затова всяко искане за
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изменение, отлагане или прекратяване на
действието му следва да се извършва само
със закон (Решение № 17 от 1997 г. по к.д.
№ 10 от 1997 г.). Следователно за налагането
на мораториум, разглеждан в конкретното му
измерение като акт, с който се продължава
действието на преходните мерки, ограничаващи придобиването на собственост върху
българската зем я от ч у ж денци и ч у ж де
странни ЮЛ, Народното събрание може да
упражни правомощието си по чл. 84, ал. 1 от
Конституцията, но само при условие, че са
налице и останалите предпоставки за това.
Безспорно е, че при вземане на Решението за налагане на мораториум Народното
събрание е действало извън границите на
основните си функции и правомощия, посочени в чл. 62 от Конституцията във връзка с
чл. 84 и 85 от Конституцията. В тази връзка
е логичен изводът, че Народното събрание
предписва на МС да приеме неконституционни
действия и актове най-малкото защото МС
не разполага с нормативно установен правен
инструментариум, чрез който да приведе в
изпълнение мораториума – по арг. от чл. 114
от Конституцията. Народното събрание не
разполага и с правомощие да спира едностранно действието на ДПРБРЕС, който е
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за
България като страна по договора. Нещо повече, наименованието на решението и неговата
съдържателна част разкриват преследваната
цел не само да се изключи придобиването на
право на собственост върху земята от лицата,
адресати на наложеното ограничение, но и да
се отнеме възможността на МС за посочения
в решението период от време да извършва каквито и да било действия, които са от негова
компетентност в областта на външната политика, свързани с дейността по сключване на
международни договори от вида на посочените
в чл. 22, ал. 1 от Конституцията. Имплицитно
Решението за обявяване на мораториум обхваща и предварителен отказ на Народното
събрание от правомощията по чл. 85, ал. 1 от
Конституцията, свързани с ратифицирането
на международни договори, за времето, през
което ще се изпълнява мораториумът, което е
недопустимо. Това е така, защото принципът
на правовата държава изключва както възлагането на правомощия извън посочените
в Конституцията, така и отказа от правомощия от страна на законодателния орган. На
следващо място, с Решението за налагане на
мораториум Народното събрание отнема на
МС оперативната самостоятелност да извърши
самостоятелен преглед и оценка на изпълнението на Договора за присъединяване на
Република България към ЕС, включително и в
частта относно договорените преходни мерки,
и на тази основа да предложи на законодателния орган съответните мерки, свързани
с неговото изпълнение или необходимост от
изменение. Следователно освен нарушение на
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чл. 22, ал. 1 с приемането на Решението за
налагане на мораториум е допуснато и нарушение на принципа за разделение на властите,
прогласен в чл. 8 от Конституцията.
Макар да се конституира и действа само
доколкото се ползва с доверието на Народното събрание, Министерският съвет не е
негов изпълнителен орган, а самостоятелен
конституционен орган с предвидени от Конституцията пълномощия в областта на външната
политика – аргумент от чл. 105, чл. 106, ал. 1,
предл. 3 от Конституцията. В този смисъл е и
Решение № 4 от 1994 г. по к.д. № 8 от 1994 г.
Конституцията гарантира независимост та
на изпълнителната власт при осъществяване
на външнополитическата дейност, което не
изключва взаимодействието със законодателната власт. Чрез своята законодателна дейност
парламентът може да формулира и определя
стратегически проблеми на външната политика, националната сигурност, ценностите и
приоритетите, от които трябва да изхожда
политиката на България в отношенията с другите страни. И ако счете, че правителството,
осъществявайки външната политика, допуска
нарушение на Конституцията или законите
или че следваната от изпълнителните органи политика не съответства на изразени от
парламента воля и зададени направления за
външнополитическа дейност, той във всеки
момент чрез механизма на политическата отговорност може да гласува вот на недоверие на
правителството, да предизвика оставка и прекратяване на правомощията му. Механизмът
на взаимодействието между изпълнителна и
законодателна власт обаче изключва налагане
на действия и предписване на актове, лишаващи Министерския съвет от гарантираната му
на конституционно ниво самостоятелност и
дискреционна преценка в процеса на ръководството на политиката на Република България
по въпросите на Европейския съюз при водене
на външната политика в останалите направления, включително и в областта на сключване,
изменение или прекратяване действието на
международни договори, по които България
е страна. Този извод се основава на предоставените правомощия на Народното събрание,
които предоставят право на законодателния
орган да се произнася по всички въпроси на
външната политика, без да му е разрешено
пряко да я осъществява. В конкретния случай
взаимодействие между законодателна и изпълнителна власт, предхождащо приемането на
решението за мораториум, не е налице както
по отношение на налагането на мораториума,
така и по отношение на произтичащите от
това действия и актове, които е бил задължен
да приеме. Освен това с оспореното решение
на МС е отнета и възможността да упражни
правомощията по чл. 105, ал. 1 и чл. 106,
предл. 3 от Конституцията, които има във
външнополитическата област, за времето,
през което ще действа мораториумът.
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Съпоставката на Решението за налагане на
мораториум и конституционната разпоредба
на чл. 22, ал. 1 по отношение на обхвата и
сроковете на ограниченията за чужденци да
придобиват собственост върху земя в България
показва, че с акта на парламента се преследва
спиране действието на нормативно уредените
способи, които позволяват на чужденците и
чуждестранните ЮЛ след 1.01.2014 г. да придобиват право на собственост върху земята в
България. В тази част Решението за обявяване
на мораториум противоречи на чл. 22, ал. 1
от Конституцията, защото изисква преустановяване действието и на изрично уреденото
право на чужденците да придобиват право на
собственост върху земята чрез наследяване
по закон, което е израз на конституционния
принцип за наследяването, уреден с чл. 17 от
Конституцията. Забраната до 1.01.2020 г. да се
придобива право на собственост върху земята
обхваща всички чужденци и чуждестранни
ЮЛ, а не само от ЮЛ и лица, граждани на
държавите – членки на ЕС, и на държавите,
страни по СЕИП. Забраната е всеобхватна
и по отношение на земята, независимо от
нейното качество и предназначение – урбанизирана или земеделска, като средство за
производство или като обект на инвестиции.
В това отношение Решението за налагане
на мораториум изобщо не е съобразено с
предвидения диференциран подход, въведен
с втората поправка на Конституцията, в сила
от 1.01.2007 г. При това положение става
ясно, че приетото от законодателния орган
продължение на ограничението за придобиване право на собственост върху земя от
чужденци и чуждестранни ЮЛ влиза в пряко
противоречие с разпоредбата на чл. 22, ал. 1
от Конституцията.
Конституционният съд е имал възможност
да се произнесе по въпроса за обвързващото действие на актовете на ЕС като част от
действащото вътрешно право в редица свои
решения. Това е отразено и в Решение № 3
от 5 юли 2004 г. по к.д. № 3 от 2004 г. – ДВ,
бр. 61 от 13.07.2004 г., където се подчертава, че
„С подписването на Договора за присъединяване на Република България към Европейския
съюз и неговото ратифициране, обнародване
и влизане в сила тя (Република България)
става страна по учредителните договори на
Европейските общности и Европейския съюз
(с техните изменения и допълнения) и приема
съдържанието им, което е първично общностно право, уреждащо изчерпателно съюзните
институции и органи, техните компетенции и
актовете им. Актовете на първичното право
на Европейския съюз представляват международни договори по смисъла на чл. 5, ал. 4
от Конституцията и при спазване на предвидените условия техните разпоредби стават
част от вътрешното право на България.“ Нещо
повече, те имат предимство пред нормите
на вътрешното право, които им противоре-
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чат. ДПРБРЕС е ратифициран по предвидения в Конституцията ред, обнародван е и е
влязъл в сила, поради което се явява част
от вътрешното право на страната. При това
положение съдържанието на общата норма
на чл. 22, ал. 1 от Конституцията следва да
бъде тълкувано и прилагано през призмата
на ДПРБРЕС и ДФЕС относно условията
и изискванията, при които частноправни
субекти на ЕС – граждани и ЮЛ, могат да
придобиват собственост върху земята в Република България. Наличието на посочената
връзка между общата конституционна норма
и относимите правни норми от Договорите
в посочената част изключва възможността
да бъде прието за конституционосъобразно
решението на парламента, с което МС се
задължава да приеме действия и мерки по
едностранното продължаване до 1.01.2020 г.
срока на преходната ограничителна мярка
за придобиване право на собственост върху
земята от граждани и ЮЛ на държави – членки на ЕС, или на държави, страни по СЕИП,
най-малкото поради несъобразяване с разпоредбите на чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 5,
ал. 2 и 4 от Конституцията. Във връзка с
това следва да се има предвид и разпоредбата
на чл. 85, ал. 3 от Конституцията, съгласно
която ДПРБРЕС може да бъде изменян или
денонсиран само по реда, посочен в самия
договор, като този ред поначало не предвижда
продължаване срока на действие на предходните ограничителни мерки за придобиване
право на собственост върху българска земя
от чужденци и от чуждестранни юридически
лица. Няма предвиден и ред за едностранното
изменение или спиране действието на договора
в тази част, до какъвто резултат би довело
Решението за обявяване на мораториума.
При това положение е останала единствената
възможност за предоговаряне изменението
на присъединителния договор, предвидена в
чл. 4 от ДПРБРЕС, а именно предприемане
от правителството на България на инициатива за преговори за изменение на договора,
постигане на писмено съгласие между всички
държави – членки на ЕС, относно обхвата на
исканата промяна и последващо ратифициране на измененията на договора от всички
държави – членки на ЕС, по ред, предвиден в
техните конституции. До 1.01.2014 г. в оставащите два месеца до края на текущата 2013 г.
изпълнението на посочените изисквания за
изменение на ДПРБРЕС е било обективно
невъзможно. Независимо от тези безспорни
факти, видно и от стенографските записи от
пленарното заседание, в което е дебатиран
и въпросът за възможната противоконституционност на акта на Народното събрание
при предприемане на действия, насочени
към отклонение от процедурата за изменение на ДПРБРЕС, Решението за налагане на
мораториум е било прието. При този подход
на законодателя оспореното решение не се
вписва в изискванията за правна сигурност и
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предвидимост, залегнали в конституционните
основи на правовата държава, очертани с
разпоредбата на чл. 4, ал. 1 и 3 от Конституцията, предвид състоянието на неизвестност,
правна несигурност и непредвидимост, които
това решение създава във вътрешните и международните отношения, отношенията между
България и останалите държави – членки на
ЕС, в процеса на съблюдаване принципа на
върховенство на правото на ЕС.
При приемането на Решението за обявяване
на мораториум не е било съобразено и това,
че придобиването на земя от граждани на
друга държава – членка на ЕС, от граждани
на държави, страни по СЕИП, или юридически лица, учредени в съответствие със
законите на посочените държави, се третира
като инвестиция в недвижимо имущество и
попада в обхвата на свободното движение на
капитали като една от основните свободи на
ЕС. След 1.01.2014 г., когато изтича срокът на
преходната мярка, сделките със земя попадат в
обхвата на свободното движение на капитали
в рамките на ЕС, уредено в чл. 64 и сл. ДФЕС,
освен в случаите, когато ограничителните
мерки са оправдани с оглед на обществения
ред или националната сигурност, каквато
хипотеза в случая не е налице. С разпоредбата на чл. 63, § 1 ДФЕС е въведена изрична
забрана за налагане на ограничения и върху
движението на капитали между държавите
членки и между държавите членки и трети
страни, поради което с акт на националното
законодателство не могат едностранно да се
въвеждат ограничителни мерки.
В заключение следва да се обобщи, че
Народното събрание при упражняване на
правомощието, което има в качеството на
законодателен орган, с приемането на Решението за налагане на мораториум е допуснало
нарушение на залегнали в Конституцията
основни принципи, а именно, че България е
правова държава, в която действа разделението
на властите, управлява се според Конституцията, законите на страната, при съобразяване
правото на Европейския съюз, поради което то
следва да се обяви за противоконституционно.
Конституционният съд, мотивиран от изложеното и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 151, ал. 1 от Конституцията и
чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание от 22.10.2013 г. за
налагане на мораториум върху придобиването
на правото на собственост върху земя на територията на Република България от страна на
чужденци и чуждестранни юридически лица
до 1 януари 2020 г. (ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г.).
Председател:
Димитър Токушев
622
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г.,
бр. 7 и 80 от 2012 г. и бр. 65 от 2013 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „Цялостната организация
и ръководство на системата за координация“
се заменят с „Общото ръководство и координация“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 думите „цялостната координация“
се заменят с „координацията“;
бб) в т. 4 думите „участието на Република
България в подготовката на Общата стратегическа рамка“ и запетаята след тях се заличават, а думата „Договора“ се заменя със
„Споразумението“;
вв) в т. 7, буква „б“ след думата „инструмент“ се поставя запетая и се добавя „като
изпълнява функцията на Национален координатор на помощта по програма „ФАР“ и
преходния финансов инструмент“ и букви „в“
и „г“ се отменят;
гг) в т. 8 думите „отговаря за“ се заменят
с „наблюдава“;
дд) в т. 9 след думите „по т. 7“ се поставя
запетая и се добавя „букви „а“, „б“, „е“ и „ж“,
а думите „и 8, в т. ч. за преразпределение на
средствата от ЕС между оперативни програми“ се заличават;
ее) точка 10 се изменя така:
„10. координира действията във връзка
с изготвянето на годишното обобщение на
окончателните одитни доклади и на осъществения контрол по отношение на програмите,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския
фонд за рибарство за периода 2007 – 2013 г.
по смисъла на чл. 59, параграф 5, буква „б“
от Регламент 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;“
жж) точки 22, 24, 25 и 26 се отменят;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

в) алинея 3 се изменя така:
„(3) За изпълнение на функциите по ал. 1 и 2:
1. управляващите органи, както и Сертифициращият орган по Програмата за развитие
на селските райони изпращат предварителните
и окончателните доклади от извършените
одити, включително по оперативна програма
„Развитие на сектор Рибарство“;
2. заместник министър-председателят и
министър на правосъдието може да изиска
от Одитния орган по оперативните програми
и Сертифициращия орган по Програмата за
развитие на селските райони извършването
на извънредни одити;
3. сертифициращите органи по оперативните програми, включително по Оперативна
програма „Развитие на сектор Рибарство“, както и Разплащателната агенция по Програмата
за развитие на селските райони изпращат на
четиримесечна база информация за:
а) прогноза за плащанията;
б) сертифицирани/декларирани към Европейската комисия разходи;
в) очаквани постъпления на база предходни
сертифицирани/декларирани разходи;
г) разполагаемия финансов ресурс.“;
г) в ал. 4, т. 1 след думите „следи за“ се
добавя „липса на“;
д) в ал. 5, т. 3 думите „плана за текущата
година и планирането на мерките за следващата година“ се заменят с „плана и планирането
на нови мерки“;
е) алинея 6 се отменя;
ж) алинея 7 се изменя така:
„(7) За изпълнение на функциите по ал. 5
в срок до 31 януари всяка година ресорните министерства предоставят на заместник
министър-председателя и министър на правосъдието индикативен план за действие
за съответния сектор и проектни фишове
съгласно изискванията на инициативата и
информация за изпълнението на плана за
действие по сектори за предходната година.“;
з) в ал. 8 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие“;
и) алинея 9 се отменя;
к) в ал. 10 думите „ал. 1 – 9“ се заменят
с „ал. 1 – 8“, накрая се поставя запетая и се
добавя „Централния информационен офис
за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България и от Централния информационен и координационен офис“.
2. В чл. 2 думите „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“
се заменят с „Министерския съвет“.
3. В чл. 3:
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а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думата „разглежда“ се заменя със
„съгласува“ и накрая се добавя „и техните
изменения“;
бб) точка 3 се отменя;
вв) в т. 4 след думите „по чл. 1, ал. 2, т. 4“
се добавя „и т. 7, буква „д“;
б) алинея 2 се отменя.
4. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Ч ленове на С ъвета са замес т ник
м и н ис т ър -п р едс едат ел я т и м и н ис т ър на
вътрешните работи, заместник министърпредседателят по икономическото развитие,
министърът на финансите, министърът на
икономиката и енергетиката, министърът
на регионалното развитие, министърът на
инвестиционното проектиране, министърът
на труда и социалната политика, министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщени ята, минист ърът на околната
среда и водите, министърът на земеделието
и храните, министърът на образованието и
науката, министърът на здравеопазването,
министърът на културата и министърът на
младежта и спорта.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В случай че член на Съвета не може
да присъства на съответното заседание, той
се замества от определен от него заместникминистър, като своевременно информира за
това председателя на Съвета.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. В чл. 5, ал. 2 накрая се добавя „на Съвета“.
6. Членове 6, 7 и 8 се изменят така:
„Чл. 6. Съветът провежда заседания наймалко веднъж в месеца.
Чл. 7. (1) Съветът приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието негови членове.
(2) По решение на неговия председател
Съветът може да приеме и неприсъствено
решение, като за всеки конкретен случай се
определя срок за предоставяне на становища и бележки по изпратения за съгласуване
проект на решение, който не може да бъде
по-кратък от 10 дни.
(3) Решението по ал. 2 се счита за прието,
когато проектът е съгласуван без бележки от не
по-малко от две трети от членовете на Съвета.
Проектът на решение се счита за съгласуван
без бележки и когато в определения срок не
е получено становище. Приетото решение се
вписва в протокола от следващото заседание.
(4) Одобрените от Съвета документи и
решенията по ал. 1 или 2, които подлежат на
разглеждане от Министерския съвет, се считат
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за преминали предварителното съгласуване по
чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Чл. 8. (1) Секретариат на Съвета е дирекция
„Програмиране на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет.
(2) Дейността на секретариата се ръководи и организира от директора на дирекция
„Програмиране на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет, който е секретар на Съвета.“
7. Член 9 се отменя.
8. Създава се чл. 11:
„Чл. 11. Функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България и на Централен
и нформа ц ионен и коорд и на ц ионен офис
се изпълняват от дирекция „Информация
и системи за управление на средствата от
Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 9, ал. 4 от Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61,
81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.,
бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от
2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 27 и 65 от 2013 г.)
думите „заместник министър-председателя и
министър на правосъдието“ се заменят със
„Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз“.
§ 3. В Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Репуб
лика България за управление на средствата
от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; изм.,
бр. 62 и 65 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 8:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заместник министър-председателят и
министър на правосъдието внася проектите
на Споразумението за партньорство и програмите за одобрение от Министерския съвет.“;
б) алинеи 4 и 5 се отменят.
2. Навсякъде думите „и благоустройството“
се заличават.
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3. Навсякъде думите „Договор за партньорство“ и „Договора за партньорство“ се заменят
съответно със „Споразумение за партньорство“
и „Споразумението за партньорство“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на съдебната власт за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 355 000 лв. по бюджета на съдебната
власт за Прокуратурата на Република България
за дългосрочното командироване на национален член, заместник на националния член
и помощник на националния член в Евроюст
(Eurojust) от Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Висшият съдебен съвет да извърши
налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени по
бюджета на съдебната власт за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 2 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
651
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

за закриване на Института по компютърни
технологии при Министерството на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Институтът по компютърни технологии при Министерството на вътрешните
работи се закрива.
Чл. 2. (1) Дейността на Института по компютърни технологии за изготвяне на съдебнотехнически експертизи за престъпления, при
които са използвани компютърни и компютърно свързани технологии, преминава към
Научноизследователския институт по криминалистика и криминология в Министерството
на вътрешните работи.
(2) Дейностите на Института по компютърни технологии, извън посочената по ал. 1,
преминават към дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ на Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Института по
компютърни технологии се уреждат съгласно
Закона за Министерството на вътрешните
работи и Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от
2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от
2010 г., бр. 7, 19, 48, 51, 58, 63 и 97 от 2011 г.,
бр. 12 и 60 от 2012 г. и бр. 70, 82, 90, 108 и
110 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 24 т. 2 се отменя.
2. В чл. 127л, ал. 2:
а) в т. 6 думите „Центъра за аерокосмическо наблюдение“ и запетаята след тях се
заличават;
б) създава се т. 6а:
„6а. приемат и анализират данните, получавани от системите за наблюдение на Центъра
за аерокосмическо наблюдение при дирекция
„Комуникационни и информационни системи“,
с цел управлението на риска от бедствия и
координацията на съставните части на Единната спасителна система;“.
3. В чл. 150г, ал. 1 се създават т. 12 – 16:
„12. анализира състоянието на правната
дейност в МВР и прави предложение пред министъра на вътрешните работи за подобряване
организацията и ефективността на същата;
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13. събира и обобщава съдебната практика
по дела, по които страна е МВР, и запознава
с нея юрисконсултите от МВР;
14. организира и осъществява обучителни
дейности за поддържане и повишаване на
професионалната квалификация на юрисконсултите от МВР;
15. събира и обобщава информация за водени от и срещу МВР и структурите на МВР
съдебни дела;
16. взаимодейства със съответните си
звена в структурите на МВР по предмета на
дейността си.“
4. Член 150ж се изменя така:
„Чл. 150ж. Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“:
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР;
2. проектира, разработва, поддържа и
развива автоматизираните информационни
системи (АИС) в МВР;
3. проектира, изгражда и развива общия
информационен модел за автоматизирано
съхранение на информация в МВР и обща
система от класификатори за АИС на МВР;
4. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете,
програмите и проектите на МВР, свързани с
комуникационни и информационни системи;
изготвя и съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за
комуникационни и информационни системи
на МВР;
5. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни
системи на други държавни органи и държави;
осигурява специализирани комуникации за
държавни органи;
6. изграж да, поддържа непрекъснатото
фу н к ц ион и ра не и разви ва на ц иона л н и т е
компоненти на международни информационни системи в областта на опазването на
обществения ред и сигурността;
7. изгражда, поддържа и развива в техническо отношение Националната система
за ранно предупреж дение и оповестяване
на изпълнителната власт и населението при
бедствия и извънредни ситуации, осигурява
комуникационно и информационно Единната
спасителна система;
8. организира и участва при провеждането на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи,
включително за установяване състоянието
и готовността на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия
и извънредни ситуации;
9. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи
на държавното ръководство, планира, органи-
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зира и прилага дейности по информационна
сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР;
10. изгражда, поддържа и развива в техническо и технологично отношение електронна
идентификация в МВР;
11. изгражда, поддържа, развива и съгласува
в техническо отношение системи, подпомагащи опазването на обществения ред и контрола
по безопасността на движението по пътищата;
12. осигурява достъп до интернет и услуги
в интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно
отношение електронните портали на МВР в
корпоративната мрежа и в интернет;
13. създава и развива програмното осигуряване на АИС на МВР;
14. поддържа в техническо отношение центровете на Национална система 112;
15. планира и разпределя радиочестотния
ресурс на МВР и участва в актуализирането
на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и
честотни ленти на национално ниво; създава
и поддържа ведомствения номерационен план,
участва в създаването и разпределението на
националния номерационен план;
16. осъществява методическо ръководство и
контрол в структурите на МВР по отношение
на комуникационните и автоматизираните
информационни системи;
17. оказва експертна помощ в рамките на
своята компетентност при специализирани
полицейски мероприятия;
18. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, за осигуряване на комуникационни и
информационни услуги за МВР;
19. участва в изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни актове съобразно
функционалната си компетентност;
20. участва в национални и международни
дейности, работни групи и комисии, свързани
с функционирането на международни комуникационни и информационни системи;
21. проектира, разработва и развива прог
рамни средства за информационен обмен с
международни и национални институции;
22. проучва и извършва подбор на нови
програмни и технически средства за АИС
на МВР;
23. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР
за управление във военно време;
24. осигу рява технологичната поддръжка и у частва в развитието на Центъра за
аерокосмическо наблюдение (Ц А Н), като
предоставя възможност полу чената и обрабо т ена и нформа ц и я да се обмен я с ъс
с т ру к т у ри т е на М ВР, с д ру г и д ърж а вн и
органи и организации.“
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§ 2. Постановление № 328 на Министерския
съвет от 1997 г. за създаване на Институт по
компютърни технологии при Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 70 от 1997 г.)
се отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
678

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр.
110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г.,
бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от
2003 г. и бр. 14 от 2006 г.) се правят следните
изменения:
1. В наименованието на постановлението
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие
и Министерството на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие и Министерството на инвестиционното проектиране“.
3. В чл. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
4. В чл. 4 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
5. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възлага прилагането на тарифата на
министъра на регионалното развитие и на
министъра на инвестиционното проектиране, които издават инструкции за нейното
прилагане.“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие“.
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§ 2. В Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, одобрена с Пос
тановление № 175 на Министерския съвет от
1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр.
110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г.,
бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от
2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от
2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13
от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г.,
бр. 18 от 2012 г. и бр. 13 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на тарифата д ум и т е „М и н ис т ерс т во т о на рег иона л но т о
развитие и благоустройството“ се заменят
с „Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното
проектиране“.
2. В раздел ІV, в наименованието на буква
„А“ ду мите „минист ъра на регионалното
развитие и благоуст ройството“ се замен ят
с „минист ъра на регионалното развитие,
от минист ъра на инвестиционното проектиране“.
3. В раздел VI „Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)“, в
буква „Б“ „Такси за предоставяне на справки
и услуги“:
а) в чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) За издаване на скица се събират следните такси:
1. на поземлен имот в неурбанизирана
територия – 10 лв.;
2. на поземлен имот в урбанизирана територия – 30 лв.;
3. на сграда – самостоятелен обект на
собственост – 10 лв.“;
б) в чл. 41, ал. 3, т. 1 след думата „имот“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава;
в) в чл. 43, ал. 1 след думата „делба“ се
добавя „или разделяне“;
г) в чл. 45, ал. 1 т. 7 се отменя;
д) в чл. 46 ал. 1 се отменя;
е) в чл. 47 ал. 2 се изменя така:
„(2) За справките и услугите, заявени и
предоставени по електронен път, се заплащат
съответните такси, намалени с 30 на сто.“;
ж) в чл. 49а т. 6 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
679
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и Секретариата на инициативата ЕВРИКА
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 септември 2011 г. – ДВ,
бр. 75 от 2011 г. В сила от 27 април 2011 г.)
Това Споразумение се сключва между:
– Секретариата на ЕВРИК А, Ру Нервелд
107, 1200 Брюксел, Белгия, надлежно представляван от своя ръководител г-н Лук Борг,
– правителството на Република България
чрез Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия, пл. Света
Неделя 1, 1000 София, България, надлежно
представлявана от Марияна Велкова,
наричани за краткост по-долу, заедно или
поотделно, „Страните“ или „Страна“.
Преамбюл
– България заедно с Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария,
Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Порт угали я, Ру мъни я, Словак и я,
Словения, Испания, Швеция, Швейцария,
Турция и Обединеното кралство (наричани
за краткост по-долу „участващи Държави“)
поеха инициативата в рамките на програмата
ЕВРИК А да създадат съвместна програма за
научноизследователска и развойна дейност
„Евростарс“, насочена към МСП, провеждащи
научноизследователска и развойна дейност
(наричана за краткост по-долу „Съвместна
програма „Евростарс“), за да получат критична маса по отношение на управлението и
финансовите ресурси, както и съчетаването на
допълнителни експертни познания и ресурси,
които са на разположение в различни страни
от Европа. Общата стойност на участието им
възлиза на минималната сума от 300 милиона
евро за предложения срок от шест години от
2008 г. до 2013 г.
– Решение № 1982/2006/EC от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на
Съвета относно Седмата рамкова програма
на Европейския съюз за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни
дейности (2007 – 2013 г.) (наричана за краткост
по-долу „Седма рамкова програма“) предвиж-
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да участието на Общността в програми за
научноизследователска и развойна дейност,
предприети от няколко държави – членки,
включително участие в структурите, създадени за изпълнението на тези програми по
смисъла на член 169 от Договора.
– В Решение № 743/2008/CE от 9 юли
2008 г. (наричано за краткост по-долу „Решението“) Европейският парламент и Съветът
се договориха за участието на Общността
в Съвместната програма „Евростарс“ въз
основа на член 169 от Договора, за да увел и чат въ здейс т виет о и к ри т и ч ната маса
на Съвместната прог рама „Евростарс“ и
да п редос та вя т доп ъ л н и т елен с т и м ул за
по-голяма интеграция между участващите
национални програми. Финансовото участие
на Общността възлиза максимално на една
трета от действителното национално финансиране на участващите Държави в рамките
на горен праг от 100 милиона евро за срока
от шест години на Съвместната програма
„Еврос тарс“ п ри ефек т и вно изп ъ л нен ие,
финансови анга ж именти от у частващите
Държави и действителното плащане на националното финансово участие. Финансовото
участие на Общността представлява дял от
максимум 25 % от общото публично участие
в Съвместната програма „Евростарс“.
– Участващите Държави се договориха
Секретариатът на ЕВРИК А да бъде избраната
изпълнителна структура, която да управлява
Съвместната програма „Евростарс“, да наблюдава изпълнението є и да получава, разпределя
и наблюдава за финансовото участие на Общността в Съвместната програма „Евростарс“.
Секретариатът на ЕВРИК А надлежно ще
оповести покана за непрекъснато набиране
на проекти с една или две крайни дати на
година от 2008 г. до 2013 г. и ще организира
централизирано оценяване на предложенията по „Евростарс“ и процедура на подбор на
проекти по „Евростарс“.
– Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
е официално определена от Българи я да
оказва финансова подкрепа на юридическите лица, участващи в избраните проекти по
„Евростарс“, от националния бюджет, предназначен за „Евростарс“.
– Съвместната програма „Евростарс“ се
изпълнява в съгласие с Решението и Споразумението за делегиране на правомощия
[което ще бъде] сключено между Комисията,
от името на Общност та, и Секретариата
на ЕВРИК А, като постановява задачите,
възложени на Секретариата на ЕВРИК А, и
определя условията за финансовото участие
на Общността и правилата, свързани с финансовата отговорност и правата на интелекту-
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ална собственост, както и подробни правила
за предоставянето на финансова подкрепа от
Секретариата на ЕВРИК А на трети страни,
и годишните финансови споразумения.
С настоящото Страните се договориха за
следното:
Член 1 – Приложно поле
Целта на това Споразумение е да определи
условията:
– на годишните финансови задължения
на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия по Съвместната програма „Евростарс“;
– на финансовата подкрепа, предоставена
от Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия на участ
ниците по „Евростарс“;
– на разпределението и усвояването на
финансовото участие на Общността от Секретариата на ЕВРИК А на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия след действителното плащане
на финансовата подкрепа на участниците в
„Евростарс“;
– на контролни механизми на средствата,
възстановяване на всякакви надлежни плащания и адекватна закрила на финансовите
интереси на Общността;
– на политика на права на интелектуална
собственост (ПИС) по Съвместната програма
„Евростарс“.
Член 2 – Дефиниции
– „Комисия“ означава Европейската комисия;
– „Национален координатор на проекти
по ЕВРИК А (НКП)“ означава национално
лице за контакт;
– „Група на високо равнище на „Евростарс“
(ГВР)“ означава органът, който отговаря за
надзора на изпълнението на Съвместната
програма „Евростарс“, и по-точно за назначаването на членовете на Консултативната група
на „Евростарс“, одобрението на оперативните
процедури по изпълнението на Съвместната
програма „Евростарс“, одобрението на планирането на конкурсните сесии и одобрението
на списъка на класираните проекти, които ще
бъдат финансирани по „Евростарс“;
– „Участник в „Евростарс“ означава юридическо лице, участващо в проект по „Евростарс“;
– „Проект по „Евростарс“ означава проект,
който е избран след обявена конкурсна сесия
за набиране на предложения и централизираната оценка от Секретариата на ЕВРИК А за
изпълнение по Съвместната програма „Евростарс“ и получава финансовата подкрепа
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на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия по Съвместната програма „Евростарс“;
– „Финансов регламент“ означава Регламент 1605/2002/EC от 25 юни 2002 г. относно
Финансовия регламент, приложим към Общия
бюджет на Европейските общности (OJ L248,
16.9.2002, p. 1) и регламентите за изпълнението му, с неговите изменения и бъдещите
изменения и по тях;
– „Независима комисия за оценка (НПО)“
означава панел от експерти, отговорни за
прегледа и класирането на получените канд и дат у ри след пок а ната за наби ра не на
кандидатури, публикувана от Секретариата
на ЕВРИК А въз основа на предварително
определени критерии;
– „Главен участник“ означава МСП, работещо в сферата на научноизследователската и
развойната дейност, което е водещ участник
в проект на „Евростарс“;
– „МСП, работещо в сферата на научноизследователската и развойната дейност“ означава МСП, в което поне 10  % от щатния нает
персонал се занимава с научноизследователска
и развойна дейност или 10  % от годишния
оборот се предоставя за научноизследователска
и развойна дейност;
– „Малки и средни предприятия (МСП)“
означава микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/
EC от 6 май 2003 г. (които имат по-малко
от 250 служители и годишният оборот не
превишава 50 милиона евро, и/или общата
стойност на годишния баланс не превишава
43 милиона евро).
Член 3 – Задължения на Секретариата на
ЕВРИКА
3.1. Финансови задължения на Секретариата
на ЕВРИКА
Секретариатът на ЕВРИК А се ангажира да
предостави финансовото участие на Общността
на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия за проектите по „Евростарс“, посочени в списъка
на класираните проекти, одобрен от ГВР на
„Евростарс“ в съгласие с Решението и Финансовия регламент, както и въз основа на
следните кумулативни принципи, без да се
накърняват конкретните правила, договорени
в това Споразумение:
– Финансовият принос на Общността ще
бъде изчислен:
– така че да не надхвърля една трета от
действителното финансово участие на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия по Съв-
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местната програма „Евростарс“ в рамките на
годишната горна граница, договорена от ГВР
на „Евростарс“; и
– чрез препратка към допустимите разходи
на всеки от проектите по „Евростарс“ като
цяло.
– Финансовото участие на Общността ще
бъде предоставено след:
– действителните плащания, извършени от
страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
на участниците по „Евростарс“;
– подаване на необходимите финансови
отчети от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
– подаване на докладите за напредък от
участниците в „Евростарс“;
– одобрение от Секретариата на ЕВРИК А
на горепосочените финансови отчети и доклади за напредък.
– Финансовото участие на Общността не
може да генерира печалба нито за Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия, нито за участниците
в „Евростарс“.
3.2. Задължение за изпълнение на Секретариата на ЕВРИКА
Секретариатът на ЕВРИК А се задължава
да уведоми Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за списъка на окончателно класирани
проекти по „Евростарс“, който е одобрен от
ГВР на „Евростарс“ в рамките на 12 седмици
след съответния краен срок за подаване на
проектни предложения.
Член 4 – Задължения на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
4.1. Финансови задължения на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия се задължава:
a) да допринася годишно към финансирането по Съвместната програма „Евростарс“
в съгласие с Писмото за ангажираност на
България (Анекс 1) и Декларацията за ангажираност на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия, представена за всяка крайна дата на
Съвместната програма „Евростарс“;
б) финансово да подпомага допустимите
участници в „Евростарс“, с изключение на
физическите лица, от националния си бюджет,
предназначен за „Евростарс“, в съгласие с
реда на окончателния списък на класиране,
одобрен от ГВР на „Евростарс“, и в съгласие
със своите предварително определени валидни
правила на национално финансиране;
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в) да не предоставя финансова помощ на
участниците в „Евростарс“ преди сключването
на договора за консорциум от съответните
участници в „Евростарс“ в съгласие с Решението и това Споразумение;
г) да положи всички усилия, за да осигури
допълнително финансиране за участниците
в „Евростарс“ в случай на приключване на
националния бюджет, предназначен за „Евростарс“;
д) да предприеме ефективни мерки, за да
избегне всякакво двойно финансиране на проекти по „Евростарс“ от други източници на
финансиране на Общността, и по-специалн о
от 7-а рамкова програма; съответната клауза ще бъде включена в договорите между
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и участниците в „Евростарс“;
е) да гарантира, че националното финансово подпомагане, което тя оказва на
у час т н и ц и т е в „Еврос тарс“, не вк л юч ва
финансиране от други източници на ЕС и
спазва принципите, заложени в член 109 от
Финансовия регламент (прозрачност, равноправие, отпускане на съфинансиране без
натрупване и без да бъде със задна дата,
както и без да води до печалба);
ж) да гарантира зачитането на правилата
за държавни помощи, по-точно правилата,
постановени в Общностната рамка за държавни помощи за научноизследователска и
развойна дейност и иновации1;
з) да гарантира, че схемите за национално финансиране, включени в Съвместната
програма „Евростарс“, отговарят на общите
критерии на допустимост на „Евростарс“;
тези схеми не трябва да бъдат в разрез с
Решението и по-специално Анекс I към него
или с което и да е било Общностно правило,
или от характер, който излага на риск репутацията на ЕО;
и) да бъде пропорционално отговорна за
всякакво задължение към Европейската общност чрез Секретариата на ЕВРИК А, както
е посочено в член 5.4 от това Споразумение.
4.2. Задължения за изпълнение на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
4.2.1. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
следва да:
a) предостави преди сключването на това
Споразумение или незабавно след това на
Секретариата на ЕВРИК А писмо за изразяване на сигурност от съответния национален
публичен орган, към който функционира
Изпълнителната агенция за насърчаване на
1

OJ 323, 30.12.2006, p. 1.
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малките и средните предприятия, в което се
посочва, че системата на вътрешен контрол
на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия е адекватна
и гарантира закрилата на финансовите интереси на Общността в съгласие с Насоките,
установени от Комисията съгласно Решението
за функционирането и мониторинга на системата за вътрешен контрол на определената
структура за изпълнение (Секретариата на
ЕВРИК А) и на националните органи за финансиране; писмото за изразяване на сигурност
следва да бъде подкрепено от доклад или от
всякакво друго доказателство, върху което то
се приема, че се основава.
В отсъствие на писмо за изразяване на
си г у рнос т та и л и доказат елс т ва в нег ова
подкрепа или в случай че доказателствата в
подкрепа са недостатъчни, Секретариатът на
ЕВРИК А може да вземе решение временно
да преустанови действието или да прекрати
това Споразумение съгласно член 11.
Секретариатът на ЕВРИК А си запазва
правото да проведе по всяко време своя проверка. Проверката може да бъде изпълнена
от одиторски орган, който е независим от
националните органи на финансиране.
В слу чай че Секретариат ът на ЕВРИК А
не е удовлетворен, че системата на вът решен конт рол на Изпълнителната агенци я
з а нас ърча ва не на ма л к и т е и с р ед н и т е
п ред п ри я т и я п ри т еж а ва та к ъв хара к т ер,
че да гара н т и ра дос тат ъч на за к ри ла на
финансовите интереси на Общност та, Секретариатът на ЕВРИК А си запазва правото
да отправи към Изпълнителната агенци я за
насърчаване на ма лк ите и средните предприятия списък с препоръки и предложение
за план на действие заедно с г рафик, за
да може да бъдат ефективно коригирани
установени те слабост и. Докато не бъдат
изпълнени исканите промени, трансакциите
с Изпълнителната агенци я за насърчаване
на малк ите и средните предпри яти я могат
да бъдат провеж дани единствено под услови я за срок, който ще бъде определен във
връзка със сериозност та на установените
проблеми и който н яма да надхвърл я 12
месеца. Напредъкът ще се наблюдава периодично редовно.
Разходите, понесени от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, докато не успее да изпълни
подобен план за коригиране в рамките на
посочения срок, могат да бъдат изключени
от Общностното финансиране.
Когато НФБ е частно лице: преди провеждането на каквато и да е било финансова трансакция трябва да се предостави на
Секретариата на ЕВРИК А банкова гаранция
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при поискване и равна на прогнозираната
сума на плащания. Гаранцията следва да бъде
освободена от отговорност от Секретариата
на ЕВРИК А, след като всички задачи и задължения, предвидени в това Споразумение,
бъдат изпълнени. Банковата гаранция трябва
да отговаря на същите критерии на надеждност като критериите, приети от България за
закрила на националния є бюджет;
б) трябва да предоставя на Секретариата
на ЕВРИК А и да гарантира зачитането на
правилата на финансиране на съответната
национална програма на България, както и
критериите за допустимост на разходите;
в) да уведоми Секретариата на ЕВРИК А в
рамките на 17 седмици от съответната крайна
дата за списъка на участниците в „Евростарс“,
за които се планира оказването на финансова
помощ, както и общата стойност на планираната финансова помощ;
г) да започне преговори за договора с
у частниците в „Евростарс“, вк лючително
решението за национално финансиране, в
рамките на пет седмици от датата на издаване на Писмото с решението за оценка на
„Евростарс“, изпратено от Секретариата на
ЕВРИК А на участниците в проектите;
д) да предоставя на Секретариата на ЕВРИК А годишна декларация за уверение (вижте
образеца в Анекс 2 под името „Декларация
за ангажираност“), подписана от правния
представител на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия, като декларира въз основа на преценката
си и информацията, с която разполага, включително, inter alia, резултатите от работата на
службата по вътрешен одит, че:
– представените отчети представят, доколкото е известно на участника, вярна, пълна
и точна представа за разходите и касовите
бележки за съответния финансов период;
по-точно всички задължения, авансови суми
и гаранции, за които участникът знае, са
записани в отчетите, като всички събрани
бележки, свързани с финансирането от ЕС, са
надлежно вписани в отчетите и предадени на
Комисията чрез Секретариата на ЕВРИК А;
– т ой/тя са внед ри л и сис т ема, коя т о
предоставя сигурност в рамките на разумното относно законността и редовността на
съответните трансакции, включително че
допустимостта на искове от бенефициенти и
процедурата за предоставяне на финансова
помощ се управляват, контролират и документират в съгласие с правилата, определени
от който и да е валиден Общностен акт, от
актовете, учредяващи Съвместната програма
„Евростарс“, и от всякакви допълнителни
изисквания, поставени от Секретариата на
ЕВРИК А;
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– по-специално той/тя потвърждава, че
(1) той/тя няма сведения за каквито и да е
неоповестени въпроси, които могат да нанесат
ущърб на финансовите интереси на Общността; (2) декларираните разходи, представени
на Секретариата на ЕВРИК А, са верни, (3)
плащанията на участниците на „Евростарс“
са осъществени, и (4) контролните мерки
и одитите са изпълнени, за да се потвърди
съответствието на разходите с приложимите
правила за допустимост на разходите.
Тези декларации за уверение трябва да
бъдат придружени от доклад, който съдържа
обстойните дейности по контрола, потвърждаването и одита, които са били проведени
в подкрепа на декларацията за уверение, и
в който е обяснено как са били изчислени
декларираните разходи;
е) да предаде на Секретариата на ЕВРИК А
заедно с всяка декларация за уверение и въз
основа на нея съответната молба за предоставяне на Общностно финансиране;
ж) да докладва годишно на Секретариата
на ЕВРИК А относно:
– плащанията от националния бюджет,
предназначен за „Евростарс“;
– усвояването на финансовото участие на
Общността;
– приетата стратегия на одитиране и поточно прилаганата методика за подбор на
договорите за одит, прилаганите одиторски
програми (или поне обяснение на проведената
одиторска работа) и броя проведени одити;
– индивидуалните резултати от проведените одити по отношение на разходи, които са
били в крайна сметка отхвърлени; характера,
стойността и честотата на констатациите и
категориите разходи, които са били засегнати
(ако е приложимо), по-точно дали е установена
някаква нередност или измама;
– покритие на одита по отношение на одитираните суми спрямо общата сума, платима
на участниците в „Евростарс“;
– всякакви последици от грешките/нередностите, установени от службата за ex-post
одит на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
или от независими одитори, издаващи одиторски удостоверения за разходите, декларирани от участниците в „Евростарс“ (ако
е приложимо);
– мерките, приети от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за закрила на финансовите
интереси на Общността;
з) да проведе контролни мерки на място и
други проверки на участниците в „Евростарс“,
предвидени в националното законодателство
и/или по това Споразумение, и да докладва
за тях пред Секретариата на ЕВРИК А;
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и) да п редп риеме вси чк и необходими
мерки, за да предотврати всякакъв риск от
възникване на конфликт на интереси и да информира Секретариата на ЕВРИКА незабавно
за всякаква ситуация, която представлява или
може да доведе до конфликт на интереси;
подобен конфликт на интереси може да възникне в резултат на икономически интерес,
политическа или национална принадлежност,
семейството или емоционални връзки, или
емоционални причини, или всякакви други
общи интереси, които могат да засегнат безпристрастното и обективното изпълнение на
това Споразумение;
й) да п редостави на Сек ретариата на
ЕВРИКА необходимата информация за непрекъснатия и систематичен преглед от Комисията
на конкретна програма и Седмата рамкова
програма, както и оценката и оценяването на
въздействието на дейностите на Общността;
подобна информация може да бъде поискана
по време на срока на Съвместната програма
„Евростарс“ и до пет години след края на
програмата;
к) да осигури организацията, позволяваща
на Секретариата на ЕВРИК А и на Комисията
да публикуват, независимо под каква форма
или по какъв начин, името и адреса за контакт на участниците в „Евростарс“, общата
цел на проекта по „Евростарс“ под формата
на резюме, предоставено от участниците в
„Евростарс“, стойността и честотата на финансовата помощ, предоставена на проект по
„Евростарс“, и всякаква друга информация,
която може да бъде публикувана от Секретариата на ЕВРИК А по молба на Комисията с
цел осигуряване на визуализацията на действието на Общността;
л) да включва във всеки комуникационен
материал, свързан с която и да е дейност по
Програмата „Евростарс“, логото на Общността, логото на „Евростарс“, номера или
акронима на проекта по „Евростарс“, ако е
приложимо, и съфинансирането от Европейската общност;
м) да предоставя достъп до всички документи по време на срока на това Споразумение
и за срок от поне пет години след изтичането му по начин, който гарантира целостта,
валидността и четливостта на документите
във времето, включително и електронните
документи.
4.2.2. Освен това Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия се задължава да предприеме
необходимите мерки, за да гарантира, че:
a) участниците в „Евростарс“ са МСП, допустими за участие в Съвместната програма
„Евростарс“ съгласно Решението, които разполагат със стабилно и достатъчно финансиране,
за да поддържат дейността си по време на
участието си в проект по „Евростарс“;
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б) вси чк и уси ли я са положени, за да
се гарантира наличието на необходимите
ресурси от участниците в „Евростарс“ за
изпълнението на участието им в проект по
„Евростарс“;
в) главният участник ще уведоми Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия, НКП на ЕВРИК А и
Секретариата на ЕВРИКА за всякакви съществени промени, които са настъпили по времето
на изпълнението на проекта по „Евростарс“ по
отношение на цели, продължителност, бюджет
и състав на консорциума, и ще се обърне за
предварителното одобрение на тези промени
от Секретариата на „Евростарс“;
г) участниците в „Евростарс“ сключват
споразумение за консорциум, по-точно по
въпросите, свързани с правата на интелектуална собственост (ПИС), за да се гарантира,
че МСП имат полза от ПИС и могат да използват резултатите по проекта въз основа
на подхода, възприет съгласно Правилата на
участие2 на Седмата рамкова програма;
д) се изисква от главния участник да
докладва на английски език за напредъка на
целия проект по „Евростарс“ на всеки шест
месеца и в края на проекта „Евростарс“; този
доклад ще следва Модела на доклад, предоставен от Секретариата на ЕВРИК А;
е) се изисква от участниците в „Евростарс“
да предоставят на Секретариата на ЕВРИК А
точна информация (i) при молба от Секретариата на ЕВРИК А по време на изпълнението
на проект по „Евростарс“, и (ii) годишно за
срок от четири (4)3 години след края на проекта „Евростарс“ относно използването на
резултатите от проекта;
ж) се изисква от участниците на „Евростарс“
да предоставят годишно на Секретариата на
ЕВРИК А необходимите материали за публичност по време на срока на проекта по
„Евростарс“;
з) Секретариатът на ЕВРИК А има правото
да използва всякакъв проект по „Евростарс“
като практически казус или успешен пример,
с който да рекламира Съвместната програма
„Евростарс“;
и) се изисква от участниците в „Евростарс“
да включат във всякакви материали за комуникация, свързани с всякаква дейност,
произтичаща от или свързана с Програмата
„Евростарс“, логото на Общността, логото на
„Евростарс“, номера на проекта по „Евростарс“
и акронима на проекта по „Евростарс“; придружаващият текст трябва ясно да посочва,
че „Евростарс“ се съфинансира от Европейската общност;
2
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й) С ек р е т ариат ът на ЕВРИ К А и/и л и
Комисията могат да провеж дат одити или
контролни мерки за всеки у частник в „Евростарс“, чиито разходи са възстановени
на п ъ л но и л и час т и ч но о т у час т ие т о на
Общ но с т т а в с ъгласие с ъ с с ъ о т ве т но т о
Общностно право, и по-точно Регламента
на Съвета (Евратом, ЕО) № 2185/96 от 11
ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за
защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други
нередности и Регламента (EО) № 1073/1999
на Европейския парламент и Съвета от 25
май 1999 г. относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с
измамите (OLA F), и Регламента на Съвета
(Евратом) № 1074/1999 от 25 май 1999 г.
о т носно разслед ва н и я та, п ровеж да н и о т
Европейската служба за борба с измамите
(OLA F); Сметната палата на ЕС ще има
същите права като Комисията, главно право
на достъп за целите на проверки и одити,
без това да накърнява собствените є права;
к) единствено допустими разходи съгласно Решението и Анекс I към него ще бъдат
взети предвид при молбите за отпускане на
участието на Общността;
л) Секретариатът на ЕВРИК А има правото
да съобщава на Комисията информация за
кандидатите и участниците в търга, посочени
в член 93 (1) (e) от Финансовия регламент,
когато поведението на въпросния оператор е
пагубно за финансовия интерес на Европейската общност.
Член 5 – Финансови разпоредби
5.1. Условия на плащане на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
Плащанията от Секретариата на ЕВРИК А
ще бъдат в евро.
Исканията за отпускане на приноса на
Общността ще бъдат адресирани до Отдела
по счетоводство на Секретариата на ЕВРИКА.
Участието на Общността ще бъде отпуснато от Секретариата на ЕВРИК А не по-късно
от 30 дни след получаването на молбата от
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия до:
БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
пл. Княз Александър I № 1, София 1000,
България
IBAN: BG37BNBG96613100105701
SWIFT BNBGBGSD
BIC BNBGBGSD
Тел. (+3592) 91459 (централа)
Факс (+3592) 980-24-25; (+3592) 980-64-93
Телекс (+067) 24091 bnb bg; (+067) 24092
bnb bg

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

E-mail: press_office@bnbank.org,
при условие, че всичките изисквания по това
Споразумение бъдат спазени и ако крайният
бенефициент не е възпрепятстван от получаване на пряко или непряко финансиране от
бюджета на Европейските общности, по-точно
когато присъства в базата данни по член 95
от Финансовия регламент.
Непълни банкови данни ще възпрепятстват
плащането.
5.2. Условия на плащане на участниците в
„Евростарс“
Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия се задължава да предостави финансова помощ
на участниците в „Евростарс“, като следва
съответните национални правила.
5.3. Валутен курс
Разходите ще бъдат декларирани от НФБ
пред Секретариата на ЕВРИК А в евро.
Разходи в други валути ще бъдат конвертирани съгласно обичайната счетоводна практика на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия. Подобно
обръщане няма да надхвърля резултата от
обръщане, като се използва обменният курс
на Европейската централна банка, валиден
за датата на извършване на действителните
разходи от участниците в „Евростарс“, или
курсът, валиден на първия ден от месеца след
края на отчетния период.
5.4. Възстановяване
Участието на Общността, което не бъде
усвоено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, се
възстановява незабавно обратно на Секретариата на ЕВРИК А по следната банкова сметка:
Име на банката: Dexia Banque Belgique
Адрес на банката: Boulevard Pacheco 44,
B-1000 Brussels, Belgium
Име на титуляря: Secrétariat d’EUREKA
IBAN код: BE22 5645 1408 6347
SWIFT код: GKCCBEBB
Ако някаква сума бъде изплатена неправомерно от Секретариата на ЕВРИК А на
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия или ако
възстановяването е оправдано съгласно условията на това Споразумение, Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия се задължава да изплати обратно
на Секретариата на ЕВРИКА въпросните суми
при каквито разумни условия и в рамките
на какъвто разумен срок Секретариатът на
ЕВРИК А може да посочи.
А ко н якак ва су ма бъде неправомерно
изплатена от Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия на участник от „Евростарс“ или ако
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възстановяването бъде оправдано съгласно
условията на това Споразумение и/или на
споразумението, ск лючено с у частниците
в „Евростарс“, Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия се задължава да изплати обратно на
Секретариата на ЕВРИК А въпросната сума
при каквито разумни условия и в рамките
на какъвто разумен срок Секретариатът на
ЕВРИК А може да посочи, независимо от
действителното възстановяване на въпросната
сума от съответните участници в „Евростарс“;
всякакви санкции, предвидени на национално
ниво за неправомерно изплащане на дадена
сума, ще бъдат валидни.
Същите правила важат и за исканията на
Комисията за възстановяване на участието на
Комисията поради липса на или забавяне на
докладването от участниците в „Евростарс“
съгласно 4.2.2. (e) по-горе.
Всяко и което и да е задължение на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия по това Споразумение ще се възприема като задължение,
пряко дължимо на Европейската общност в
рамките на пропорционалното ангажиране
на съответната държава към съвкупността
от ангажименти, посочени в член 2(e) от
Решението. Европейската общност (Комисията) има право да предяви иска за него пред
Първоинстанционния съд на Европейските
общности или съд на държава членка, както
сметне за подходящо.
Член 6 – Прегледи и одити
6.1. Прегледи и одити от Секретариата на
ЕВРИКА или от орган, назначен от него
Всяко плащане на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия може да подлежи на прегледи и
одити от Секретариата на ЕВРИК А и може
да бъде коригирано или възстановено въз
основа на резултатите от такъв преглед или
одит по всяко време през срока на изпълнение на Съвместната програма „Евростарс“
и в рамките на пет години след края на
програмата.
Подобни прегледи и одити могат да включват всякакви въпроси, свързани с надлежното изпълнение на Съвместната програма
„Евростарс“.
Секретариатът на ЕВРИК А също така има
правото да проверява по всяко време дали
системата на вътрешен контрол на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия предоставя гаранции
за стабилно финансово управление и защита
на финансовите интереси на Общността. Подобна верификация се провежда въз основа
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на редовна произволна извадка или в случай
на основателни причини (които ще бъдат съобщени предварително на съответния НКБ).
Всякакъв такъв одит или преглед се провежда в поверителност.
6.2. Прегледи и одити, извършвани от Комисията и Сметната палата
Комисията е упълномощена да предава
всякаква информация, събрана от или чрез
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия на бюджетния орган на Европейския съюз и на
Сметната палата.
Комисията може да проведе одит или
контрол върху Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия в съгласие с Общностното право,
и по-точно Регламент на Съвета (Евратом,
ЕО) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно
контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности срещу
измами и други нередности и Регламента
(EО) № 1073/1999 на Европейския парламент
и Съвета от 25 май 1999 г. относно разследвания, провеждани от Европейската служба
за борба с измамите (OLAF), и Регламента
на Съвета (Евратом) № 1074/1999 от 25 май
1999 г. относно разследванията, провеждани
от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Сметната палата на ЕС притежава същите
права като Комисията, по-точно правото на
достъп за целите на проверки и одити до помещения и цялата информация (включително
в електронен формат), без това да накърнява
правата є.
6.3. Прегледи и одит на участниците в
„Евростарс“
Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия следва
да гарантира, че правата на Секретариата
на ЕВРИК А, Комисията и Сметната палата
да провеждат одити включват и правото на
провеждане на одит или контрол върху който
и да е участник на „Евростарс“, чиито разходи са възстановени изцяло или частично от
участието на Общността при същите условия,
каквито са посочени по-горе.
Член 7 – Отговорност
Всяка Страна носи еднолична отговорност
за изпълнението на задълженията си съгласно
това Споразумение.
Всяка Страна носи еднолична отговорност
да гарантира, че действията є по това Споразумение не нарушават правата на трети страни.
Член 8 – Интелектуална собственост
Целта на политиката на интелектуална
собственост на Съвместната програма „Евростарс“ е да насърчава създаването на знания,
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както и прилагането и разпространението на
резултатите по проекта в полза на целевата
група от МСП, работещи в областта на научноизследователска и развойна дейност.
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия ще създаде
необходимата организация, за да гарантира
че МСП ще получат полза от ПИС и ще могат да използват резултатите от проекта въз
основа на подхода, приет съгласно Правилата
на Участие 4 , на Седмата рамкова програма.
Член 9 – Конфиденциалност
Страните приемат да вземат необходимите
мерки, за да гарантират конфиденциалността
на всякакви данни, документи или други
материали, които са посочени като поверителни съгласно това Споразумение. Това
задължение ще продължи и след прекратяването на Споразумението („Конфиденциална
информация“).
Това включва задължението на всяка от
Страните, получаваща конфиденциална информация („Получател“):
– да не използва Конфиденциалната информация за цели, различни от тези на оповестяването є;
– да не оповестява Конфиденциална информация на която и да е трета страна без
предварителното разрешение в писмена форма
на оповестяващата Страна;
– да гарантира, че вътрешното разпространение на Конфиденциалната информация
от получателя ще бъде строго на базата на
потребност от тази информация; и
– да върне на оповестяващата Страна при
поискване цялата Конфиденциална информация, която є е била предоставена или получена
от Получателя, включително всички копия от
нея, и да заличи цялата информация, която
се съхранява във формат за машинно четене;
обаче ако е необходимо за изпълнението на
текущите задължения, Получателят може да
задържи копие от информацията единствено
за целите на архива.
Когато Конфиденциалната информация
се съобщава в устна форма, нейният конфиденциален характер трябва да се потвърди
от оповестяващата страна в писмена форма
десет дни преди оповестяването.
Получателят отговаря за изпълнението
на горепосочените задължения от името на
служителите си и следва да гарантира запазването на това задължение от служителите
си, доколкото е правно възможно, по време
и след приключването на това Споразумение
и/или след прекратяването на възлагането.
Конфиденциалността няма да важи, когато:
4
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– Конфиденциалната информация стане
обществено достояние по начин, различен
от нарушаване на задълженията за конфиденциалност;
– оповестяващата страна впоследствие информира Получателя за това, че Конфиденциалната информация вече не е конфиденциална;
– Конфиденциалната информаци я бъде
съобщена впоследствие на Получателя без
каквото и да е било задължение за конфиденциалност от трета страна, която законно
притежава тази информация и не е задължена
да я пази в конфиденциалност;
– оповестяването или съобщаването на
Конфиденциалната информация се изисква
от националното законодателство на една от
Страните.
Член 10 – Влизане в сила. Срок
Това Споразумение влиза в сила на датата
на последното полагане на подпис на Споразумението и ще продължи да бъде в сила до
по-ранното от двете, а именно (a) неговото
прекратяване съгласно член 11, или (б) пълното освобождаване от всички задължения,
поети от Страните по това Споразумение.
Срокът на това Споразумение може да бъде
удължен с писмено одобрение от двете страни.
Разпоредбите, свързани с Конфиденциалността, Публикациите и интелектуалната
собственост, ще продължат да бъдат валидни след изтичането или прекратяването на
това Споразумение до степента, необходима
да позволи на Страните да предявят иск за
правните защитни мерки и ползи, предвидени
в тези разпоредби.
Член 11 – Преустановяване и прекратяване
1. Това Споразумение може да бъде прекратено от Секретариата на ЕВРИК А в случай,
когато:
a) Споразумението за делегиране на правомощ и я, ск л ючено о т С ек ре тариата на
ЕВРИК А и Комисията, бъде преустановено,
включително когато годишното финансово
споразумение не бъде подновено;
б) Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия не изпълнява задълженията си по това Споразумение;
в) участието на Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия в Съвместната програма „Евростарс“
бъде преустановено след решение на ГВР на
„Евростарс“.
Преустановяването влиза в сила в срок от
четири календарни дни след получаването на
уведомлението.
2. Това Споразумение може да бъде прек рат ено о т С ек ре тариата на ЕВРИК А в
случай на прекратяване на Споразумението
за делегиране на правомощия, сключено от
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Секретариата на ЕВРИК А и Комисията. Прекратяването влиза в сила на датата, посочена
в уведомлението.
Нито една Страна няма правото да се
от тегли от това Споразумение освен ако
у частието на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия по Съвместната програма „Евростарс“
не бъде прекратено с решение на ГВР на „Евростарс“. В такъв случай това Споразумение
автоматично се прекратява по отношение на
такава Страна.
3. Преустановяването или прекратяването
няма да окажат въздействие върху всякакви
права или задължения на дадена Страна.
Това включва задължението за предоставяне на всички крайни продукти, резултати и
документи за срока на участие.
Член 12 – Известия и съобщения
Всяко известие и съобщение ще бъде в
писмена форма до следните адреси:
– за Секретариата на ЕВРИК А:
Mr Luuk Borg
Rue Neerveld 107
B-1200 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 777 09 50;
– за Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Марияна Велкова
пл. Св. Неделя 1,
1000 София,
България
Тел.: +359 2 9329 211,
или на какъвто адрес и получател дадена
Страна може да посочи за себе си в писмено
известие до другата Страна.
Всяка Страна по това Споразумение ще
информира другата страна незабавно и в писмена форма за всякакви промени в имената
и адресите, посочени по-горе.
Член 13 – Изменения
Измененията или промените в това Споразумение ще бъдат валидни единствено ако
са в писмена форма и бъдат подписани от
упълномощено лице на всяка от Страните.
Това Споразумение подлежи на изменения
или промени, в случай че една или повече
от разпоредбите на това Споразумение или
всякакви документи, изпълнени във връзка с
него, не са в съответствие със Споразумението за делегиране на правомощия [което ще
бъде], сключено между Комисията, от името
на Общността, и Секретариата на ЕВРИК А,
постановяващо условията на участието на
Общността по Съвместната програма „Евростарс“, както и Решението и/или подробните
правила за предоставяне на финансова помощ
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от Секретариата на ЕВРИК А на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и годишните финансови
споразумения.
Член 14 – Език
Всички изготвени документи и съобщения,
включително докладите и крайните резултати,
както и провежданите срещи съгласно това
Споразумение или свързани с него ще бъдат
на английски език.
Всякакъв превод ще бъде единствено с цел
удобство, но няма да има правна сила.
Член 15 – Приложимо право
Това Споразумение и всички въпроси,
които възникват от него, ще се управляват
от правото на Белгия.
Член 16 – Уреждане на спорове
Всякакъв спор, който възникне меж ду
Страните относно тълкуването, прилагането
или валидността на това Споразумение, който
не може да бъде разрешен мирно, ще бъде
окончателно уреден от Правилата за арбитраж
на Международната търговска камара от един
или повече арбитри, назначени в съгласие с
горепосочените Правила.
Арбитражът ще се проведе в Брюксел,
ако друго не бъде уговорено от Страните в
конфликт.
Решението от арбитража е окончателно и
обвързващо за Страните.
Нищо в това Споразумение няма да ограничи правото на Страните да потърсят съдебна възбрана или да наложат арбитражното
решение на който и да е компетентен съд.
Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия с настоящото се отказва от всякакви привилегии на
юрисдикция и изпълнение.
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Член 17 – Делимост
Ако една или повече клаузи от това Споразумение или всякакви документи, изготвени във връзка с него, бъде определена от
компетентния съд или орган като невалидна,
незаконна или неприложима във всякакво
отношение съгласно всякакво приложимо
право, включително конкурентното право,
валидността, законността и приложимостта на
останалите разпоредби от това Споразумение
няма да бъдат по никакъв начин засегнати
или нарушени, при условие че Страните се
задължават в такъв случай да използват всички
търговски разумни усилия за постигането на
целта на невалидната разпоредба чрез нова
законово валидна клауза, която води до същата (или значително сходна) икономическа
полза или тежест.
Член 18 – Прехвърляне
Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия няма да
прехвърли което и да е от правата и задълженията си, произтичащи от това Споразумение,
без предварителното писмено разрешение на
Комисията, ГВР на „Евростарс“
и Секретариата на ЕВРИК А.
Секретариатът на ЕВРИК А няма да прехвърля което и да е от правата и задълженията
си без предварителното и писмено разрешение
на Комисията и ГВР на „Евростарс“.
Този документ е изготвен в два оригинални
екземпляра на английски език в Брюксел на
27 април 2011 г.
За правителството на Република България:
Марияна Велкова,
изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките
и средните предприятия

За Секретариата
на инициативата
ЕВРИК А:
Лук Борг,
ръководител на
Секретариата на
ЕВРИК А

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

1. Преглед на финансовите ангажименти
[Попълнете името на националната агенция за финансиране]
[Попълнете препратка към съответната национална програма]
[Попълнете препратка към крайната дата на програмата „Евростарс“]
Проект по „Евростарс“
номер акроним
(E!)

име на
участника

Максимално национално финансово участие
за участник в проект по „Евростарс“

дата на подписване (в национал- (в €)
на Споразумението на валута)

година №
(€)

втора
N+1

N+2

N+3

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

2. Декларация за уверение
Аз, [попълнете името на упълномощеното
лице], [попълнете длъжността на упълномощеното лице] на [попълнете името на националната агенция за финансиране], ръководеща
[попълнете съответната национална програма],
представям Декларация за ангажираност за
[попълнете името на националната агенция за
финансиране] в качеството ми на Ръководител
на [попълнете съответната национална програма] за [попълнете препратка към крайната
дата на програмата „Евростарс“].
Аз декларирам с настоящото по моя преценка и въз основа на информацията, с която
разполагам, включително inter alia, резултатите от работата на службата по вътрешен
контрол, че:
– надлежните договорни споразумения са
сключени с всеки от участниците по проекта
в „Евростарс“, посочен по-горе;
– представеният финансов анга ж имент
дава, доколкото мога да знам, вярна, изчерпателна и точна представа за максималното
национално финансово участие по [попълнете
името на съответната национална програма],
предвидено за участник по проекта на „Евростарс“, посочен по-горе.
– аз съм внедрил среда на контрол, която
предоставя гаранция в рамките на разумното
за законността и редовността на планираните
трансакции, включително допустимостта на
исканията, и че процедурата за отпускане
на национално финансово участие по [попълнете името на съответната национална
програма] ще се контролира, управлява и
док у мен т и ра в съгласие с национа лни те
правила относно допустимостта на декларираните разходи, всякакви допълнителни
правила, постановени в актовете, учредяващи Съвместната програма „Евростарс“,
правилата, постановени от ESE, и ако е
приложимо – Общностните правила.
Аз официално потвърждавам наличието
на пълна подкрепяща документация, която
обосновава декларираната информация. Тази
информация е на разположение при поискване
от ESE, както и при одит на Комисията и/
или Сметната палата и/или при поискване на
техните упълномощени представители.
Това уверение обаче подлежи на следните
уговорки: (попълнете, ако е необходимо)
Печат
__________________________
Дата
__________________________
Име
__________________________
Подпис
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка на
заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102
от 2005 г., бр. 60 и 100 от 2010 г., бр. 13 и 97 от
2011 г., бр. 15 и 100 от 2012 г. и бр. 29 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) При необходимост НЗОК взема становище от Българския лекарски съюз и/или
от Българския зъболекарски съюз, преди да
представи становището си по ал. 1, т. 2.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
2. В ал. 3, буква „в“ думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 3. В приложението към чл. 1, на ред
„Имунодефицит с преобладаващ недостиг на
антитела“:
1. В колона 2 „Код по МКБ 10“ се създава
първи ред:
„
D80.0

“
2. В колона 3 „Заболяване“ се създава
първи ред:
„
Наследствена хипогамаглобулинемия

“
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2014 г.
Министър:
Таня Андреева
577

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и
реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение
на военната служба на военнослужещите и
за специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм., бр. 59 и 80 от 2012 г.)
§ 1. Създава сe раздел IVа:
„Раздел IVа
Допълнително възнаграждение за участие във
военни учения и мероприятия в полеви условия
Чл. 9а. На военнослужещите и цивилните
служители, участващи във военни учения и
мероприятия в полеви условия с непрекъсната
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продължителност повече от 24 часа, провеждани от военните формирования извън пунк
товете за постоянна дислокация, се изплаща
допълнително възнаграждение в размер на
0,27 лв. на час.“
§ 2. Създава се раздел VIIIа:
„Раздел VIIIа
Допълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични условия
на труд на цивилните служители, свързани
с присвоена/потвърдена класна специалност
Чл. 15а. (1) На военнослужещите и цивилните служители (без летателния състав), които в
изпълнение на функционалните си задължения
участват непосредствено в експлоатацията и
поддръжката на въоръжение, техника, боеприпаси, комуникационни, информационни
и навигационни системи и свързаните с тях
технически средства или осъществяват пряк
конт рол по изпълнението на посочените
дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена
класна специалност, както следва:
1. за майстор – 40 лв.;
2. за първи клас – 30 лв.;
3. за втори клас – 20 лв.
(2) Класната специалност се придобива
последователно в следния ред: втори клас,
първи клас и майстор, като изискванията за
придобиването є и длъжностните лица, които
имат право да я присвояват/потвърждават, се
определят с акт на министъра на отбраната.
(3) Редът за придобиване, присвояване/
потвърждаване на класна специалност на
военнослужещите и цивилните служители по
ал. 1 се определят със заповед на:
1. постоянния секретар на отбраната – за
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната;
2. съответния ръководител на структура – за военнослужещите и цивилните служители от структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната;
3. началника на отбраната – за военнослужещите и цивилните служители от Българската армия.
(4) Допълнителното възнаграждение за класна специалност на военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се изплаща, считано
от датата на заповедта за присвояване/потвърждаване на съответната класна специалност.
(5) На военнослужещите и цивилни служители с присвоена/потвърдена повече от една
класна специалност се изплаща допълнително месечно възнаграждение само за една от
притежаваните класни специалности, което
е по-благоприятно за тях.
Чл. 15б. (1) При допускане от военнослужещите и цивилните служители на инциденти
и груби нарушения в експлоатацията и поддръжката на въоръжение, техника, боеприпаси,
комуникационни, информационни, навигаци-
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онни системи и свързаните с тях технически
средства изплащането на допълнително възнаграждение за съответната класна специалност се спира за срок от 6 месеца до една
година със заповед на командира/началника
или ръководителя на съответната структура
по местослужене/месторабота.
(2) Изплащането на допълнителното възнаграждение се спира от датата на връчване
на заповедта по ал. 1.
(3) След изтичане на срока, определен в
заповедта по ал. 1, изплащането на допълнителното месечно възнаграждение се възстановява със заповед на командира/началника
или ръководителя на съответната структура
по местослужене/месторабота.
(4) Изплащането на допълнителното възнаграждение за класна специалност се прекратява при преназначаване на длъжност, чиито
функционални задължения не са свързани с
притежаваната класна специалност.
(5) Допълнителното възнаграждение за
класна специалност се изплаща и за времето на:
1. обучение във военни академии, висши
военни училища, колежи, школи и учебни
центрове;
2. ползване на платен годишен отпуск.“
§ 3. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 се правят следните изменения:
а) в буква „а“ думите „63 лв.“ се заменят
с „83 лв.“;
б) в буква „б“ думите „90 лв.“ се заменят
със „120 лв.“;
в) в буква „в“ думите „144 лв.“ се заменят
със „184 лв.“;
г) в буква „г“ думите „135 лв.“ се заменят
със „175 лв.“.
2. В т. 2 се правят следните изменения:
а) в буква „а“ думите „36 лв.“ се заменят
с „56 лв.“;
б) в буква „б“ думите „63 лв.“ се заменят
с „93 лв.“;
в) в буква „в“ думите „90 лв.“ се заменят
със „130 лв.“.
3. В т. 3 се правят следните изменения:
а) в буква „а“ думите „22 лв.“ се заменят
с „42 лв.“;
б) в буква „б“ думите „36 лв.“ се заменят
със „66 лв.“;
в) в буква „в“ думите „63 лв.“ се заменят
със „103 лв.“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила
на тази наредба лицата по чл. 15а, ал. 3, т. 1,
2 и 3 да представят на министъра на отбраната изискванията за придобиване на класна
специалност на лицата по чл. 15а, ал. 1.
За министър:
Иван Иванов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-2
от 30 януари 2014 г.

за условията и реда за осъществяване на фис
кален контрол върху движението на стоки
с висок фискален риск на територията на
Република България и изискванията към
фискалните контролни пунктове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на фискален
контрол върху движението на стоки с висок
фискален риск на територията на Република
България и изискванията към фискалните
контролни пунктове.
Чл. 2. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите
с цел предотвратяване укриването на данъци
и на данъчни измами, които се извършват във
връзка с движението на стоки с висок фискален
риск на територията на Република България.
Чл. 3. (1) На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок
фискален риск независимо от мястото на
получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
територията на трета страна.
(2) Алинея 1 не се прилага за стоките под
митнически режим.
Ч л. 4. (1) Фиска лни я т кон т рол върх у
движението на стоки с висок фискален риск
на територията на Република България се
извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите, без
да е необходимо изрично писмено възлагане.
(2) С фискалния контрол не се установяват
задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от
значение за задълженията за данъци.
(3) За всяко действие при извършването на
фискален контрол върху движението на стоки
с висок фискален риск се съставя протокол.
Чл. 5. (1) Списъкът на стоките с висок
фискален риск се утвърждава със заповед
на министъра на финансите по мотивирано
предложение на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.
(2) Заповедта и списъкът се публикуват
на интернет страниците на Министерството
на финансите и на Националната агенция за
приходите в деня на издаването на заповедта.
(3) В заповедта по ал. 1 се определя срок
за влизането є в сила, който не може да бъде
по-кратък от 3 дни.
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Чл. 6. (1) За целите на извършването на
фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на
Република България се създават фискални
контролни пунктове.
(2) Фискалните контролни пунктове по ал. 1
са обособени места, участъци от пътната мрежа
или територии на железопътни гари, летища
за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи
към тях части, в които органите по приходите
могат да извършват фискален контрол върху
движението на стоки с висок фискален риск
при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 7. Данните за вида и количеството на
стоката, изпращача и получателя, мястото и
датата на получаване на стоката, очаквания
час на пристигане, информацията за движението на стоките и действията по фискален
контрол на органите по приходите се вписват
в електронен регистър „Фискален контрол“
при условията и по реда на тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСК АЛЕН
РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ
Раздел І
Правомощия на органите по приходите за
извършване на фискален контрол
Чл. 8. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на
територията на Република България може да
се извършва само от органи по приходите,
оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите.
(2) Правомощията на органите по приходите по ал. 1 се осъществяват на територията
на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Чл. 9. При неизпълнение на задължение
при фискален контрол върху движението на
стоки с висок фискален риск на територията
на Република България актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите
по приходите по чл. 8, ал. 1.
Раздел ІI
Обезпечения при извършване на фискален
контрол
Чл. 10. (1) При извършване на фискален
контрол органът по приходите може да поиска
от публичен изпълнител от компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите незабавно да наложи
п ред вари т ел н и обезпеч и т ел н и мерк и по
чл. 121а, ал. 1 и/или 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в случаите на:
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1. нарушаване целостта на техническите
средства за контрол;
2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3,
т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс;
3. несъответствие меж ду посоченото в
документите и установеното при проверката
вид и/или количество на стоката;
4. неявяване на водача на транспортното
средство или на полу чател я/к у пу вача на
стоката на мястото на получаването/разтоварването є;
5. установяване от органа по приходите,
че при последващо разпореждане със стоката
събирането на дължимите данъци ще бъде
невъзможно или значително ще се затрудни.
(2) В случаите по ал. 1 органът по приходите предприема и действия за обезпечаване на
доказателствата и изземва стоката и документите за нея при условията на чл. 121а, ал. 3 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) При предприети действия за обезпечаване на доказателства по чл. 121а, ал. 3
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освобождаването на иззетите стока и
документи се извършва след представяне на
обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 6 месеца в размер 30 на
сто от пазарната стойност на стоката и след
заплащане на разноските по изземването и
съхранението є.
(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да
бъде издадена от:
1. лице, което е получило лиценз за банка
от Българската народна банка;
2. банка със седалище в трета държава,
която е полу чила лиценз от Българската
народна банка да осъществява дейност в
Република България чрез клон;
3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните
органи на държава членка, която предоставя
директно или чрез клон услуги на територията
на Република България.
Раздел ІІI
Действия по фискален контрол върху движението на стоките
Чл. 11. Действията по фискален контрол
върху движението на стоки с висок фискален
риск включват:
1. спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република
България;
2. проверка дали с транспортното средство
се превозва стока с висок фискален риск;
3. проверка на самоличността на водача
и на лицето/лицата, придружаващо/ придружаващи стоката;
4. проверка на документите, придружаващи стоката;
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5. поставяне на технически средства за
контрол на транспортното средство, превозващо стока с висок фискален риск;
6. отстраняване на поставените технически
средства за контрол;
7. проверка и оглед на превозваната стока
в транспортното средство и на мястото на
получаването/разтоварването є.
Чл. 12. (1) Спирането на транспортно
средство се извършва със стоппалка само
на фискален контролен пункт от органи
по приходите, снабдени с ясно различими и
видими, включително през тъмната част на
денонощието, обозначителни знаци и облекло
по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите.
(2) Обозначителните знаци и облеклото по
ал. 1 задължително съдържат надписи „НАП“
или „Национална агенция за приходите“ и
„Фискален контрол“ и логото на Националната агенция за приходите.
(3) Органите по приходите имат право да
спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона.
Чл. 13. (1) След спиране на транспортното
средство по чл. 12, ал. 1 органите по приходите извършват проверка на самоличността
на водача и на всички лица в транспортното
средство, придружаващи стоката, и установяват по документи и/или с оглед дали с
транспортното средство се превозва стока с
висок фискален риск.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва стока с висок
фискален риск, органите по приходите извършват проверка на документите, придружаващи
стоката, за да установят/идентифицират:
1. вида и количеството на стоката;
2. доставчика/продавача на стоката;
3. получателя/купувача на стоката;
4. датата и мястото на получаване/разтоварване на стоката, а при преминаване на
транспортното средство през територията на
Република България от една държава – членка
на Европейския съюз, за друга държава членка – датата и мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията
на страната.
(3) Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат
данните по ал. 2 и/или данни за очаквания
час на пристигане, водачът на транспортното
средство и/или лицето, придружаващо стоката,
попълва/попълват декларацията по образец
съгласно приложение № 1 и заявява/заявяват
очаквания час на пристигане в заявлението
по образец съгласно приложение № 2, предоставени от органите по приходите.
(4) Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час
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за получаване/разтоварване могат да бъдат
променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец
съгласно приложение № 3. Искането се подава
на електронен адрес fisc.control@nra.bg и се
смята за получено след потвърждаване за
неговото получаване.
Чл. 14. При осъществяване на контрола
по чл. 11, когато с транспортното средство се
превозва стока с висок фискален риск, органите
по приходите имат право да поставят технически средства за контрол на транспортното
средство и печат/щемпел с надпис „висок
фискален риск“ върху превозния документ.
Чл. 15. (1) Отстраняването на поставените
технически средства за контрол се извършва
от органи по приходите:
1. при вътреобщностно придобиване на
стоки с висок фискален риск – на мястото на
получаване/разтоварване на стоката;
2. при стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република
България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка – преди излизане на транспортното средство от
територията на страната;
3. при движението на стоки с висок фискален
риск във вътрешността на страната – на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(2) Органите по приходите могат да отстраняват поставени технически средства за контрол
и на места, различни от посочените в ал. 1:
1. в случаите по чл. 16, ал. 1;
2. при неизпълнение на задължение по
чл. 13, ал. 2, т. 6 или 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 16. (1) Когато от транспортно средство,
върху което е поставено техническо средство
за контрол, следва да се разтовари стока на
няколко различни места, на всяко от местата
на разтоварване техническото средство за
контрол се отстранява и след разтоварване на
стоката се поставя ново техническо средство
за контрол.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва освен стока
с висок фискален риск и друга стока, при
разтоварване на другата стока не се изисква
присъствието на нейния получател/купувач.
Чл. 17. В случаите на съмнение, че за превоз
на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост
под 3 тона с цел заобикаляне на контрола,
се прилагат разпоредбите за извършване на
фискален контрол.
Раздел ІV
Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск
Чл. 18. (1) В случаите на вътреобщностно
придобиване на стоки с висок фискален риск
след влизане на транспортното средство на

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право
да спре транспортното средство, да извърши
проверка дали превозваната стока е стока с
висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо
стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката
и да постави технически средства за контрол
на транспортното средство и печат/щемпел с
надпис „висок фискален риск – вътреобщностно придобиване“ върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства
за контрол се съставя протокол за фискален
контрол, екземпляр от който се предоставя
на водача на транспортното средство и на
лицето, придружаващо стоката. В протокола
се отразяват всички факти и обстоятелства
от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в
регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване
на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/
разтоварване на стоката;
6. контролния номер на поставените технически средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 2;
9. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Техническите средства за контрол се
отстраняват от орган по приходите на мястото
на получаване/разтоварване на стоката.
(5) Техническите средства за контрол се
отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения
от водача/лицето, придружаващо стоката,
час, а когато е подадено искане по образец
съгласно приложение № 3, отстраняването
на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване
на искането.
(6) След отстраняване на техническите
средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида
и количеството на стоката по придружителни
документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани
от водача на транспортното средство/лицето,
придружаващо стоката, и действителния вид и
количество на стоката на мястото на нейното
получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се
отразява в протокола, екземпляр от който се
връчва на получателя/купувача или на негов
упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се
отразява в протокола, екземпляр от който се
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връчва на получателя/купувача или на негов
упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в
други случаи на предприети действия по чл. 10,
ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само
след предоставяне на обезпечение в размер
на данъчните задължения, които биха могли
да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната
стойност на несъответстващата стока по вид
и количество. Обезпечението може да бъде в
пари или безусловна и неотменяема банкова
гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в
регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. номера и датата на протокола за обезпечаване;
5. размера на наложеното обезпечение по
ал. 7.
Раздел V
Фискален контрол при вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск
Чл. 19. (1) В случаите на вътреобщностна
доставка на стоки с висок фискален риск
преди излизане на транспортното средство
от територията на страната на фискален
контролен пункт органът по приходите има
право да спре транспортното средство, да
извърши проверка дали превозваната стока
е стока с висок фискален риск, да провери
самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите,
придружаващи стоката, и да извърши оглед
на стоката.
(2) Проверката по ал. 1 включва задължително и проверка в системата за валидността
на ДДС номера на доставчика/продавача,
посочен във фактурата.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. държавата по дестинация на стоката;
5. други данни по извършения фискален
контрол.
Раздел VI
Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на
Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава
членка
Чл. 20. (1) В случаите на преминаване на
стоки с висок фискален риск през територията на Република България от една държа-

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

ва – членка на Европейския съюз, за друга
държава членка след влизане на транспортното
средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите
има право да спре транспортното средство, да
извърши проверка дали превозваната стока
е стока с висок фискален риск, да провери
самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите,
придружаващи стоката, да извърши оглед на
стоката и да постави технически средства за
контрол на транспортното средство и печат/
щемпел с надпис „висок фискален риск – преминаване“ върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства
за контрол се съставя протокол за фискален
контрол, екземпляр от който се предоставя
на водача на транспортното средство и на
лицето, придружаващо стоката. В протокола
се отразяват всички факти и обстоятелства
от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. държавата по дестинация на стоката;
2. мястото (граничен контролно-пропускателен пункт), през което транспортното
средство следва да напусне територията на
страната;
3. конт ролни я номер на тех ническ ите
средства за контрол;
4. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
5. номера и датата на протокола по ал. 2;
6. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва
от орган по приходите преди излизане на
транспортното средство от територията на
страната.
(5) Дейс т ви я та по о т с т ра н я ва не т о на
техническите средства за контрол и удостоверяването на тяхната цялост се отразяват в
протокол, екземпляр от който се предоставя
на водача на транспортното средство и на
лицето, придружаващо стоката.
(6) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в
регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 5;
3. други данни от протокола по ал. 5.
Раздел VІI
Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността
на страната
Чл. 21. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се
извършва и във вътрешността на страната.
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(2) В сл у чаите на дви жение на сток и
с висок фискален риск във вътрешността
на страната на фискален контролен пункт
органът по приходите има право да спре
транспортното средство, да провери дали
превозваната стока е стока с висок фискален
риск, да провери самоличността на водача и
на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката,
да извърши оглед на стоката и да постави
технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис
„висок фискален риск – вътрешна доставка“
върху превозния документ.
(3) За поставените технически средства
за контрол се съставя протокол за фискален
контрол, екземпляр от който се предоставя
на водача на транспортното средство и на
лицето, придружаващо стоката. В протокола
се отразяват всички факти и обстоятелства
от извършения фискален контрол.
(4) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в
регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване
на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/
разтоварване на стоката;
6. конт ролни я номер на тех ническ ите
средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 3;
9. други данни от протокола по ал. 3.
(5) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се
извършва от орган по приходите на мястото
на разтоварване на стоката.
(6) След отстраняване на техническите
средства за контрол органът по приходите
отразява в протокол съответствието между
вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне
на техническите средства за контрол или
дек ларирани от водача на транспортното
средство/от лицето, придружаващо стоката,
и действителния вид и количество на стоката
на мястото на нейното получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се
отразява в протокола, екземпляр от който се
връчва на получателя/купувача или на негов
упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се
отразява в протокола, екземпляр от който се
връчва на получателя/купувача или на негов
упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 10,
ал. 2 за обезпечаване на доказателства орга-
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нът по приходите освобождава стоката само
след предоставяне на обезпечение в размер
на данъчните задължения, които биха могли
да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната
стойност на несъответстващата стока по вид
и количество. Обезпечението може да бъде в
пари или безусловна и неотменяема банкова
гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в
регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. размера на наложеното обезпечение по
ал. 7.
Г л а в а

т р е т а

ФИСК АЛНИ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ
Раздел I
Местоположение на фискалните контролни
пунктове
Чл. 22. (1) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед
на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след съгласуване с
Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) Местоположението на фискалните контролни пунктове трябва да бъде съобразено
с особеностите на пътната мрежа или с инфраструктурата на територията, на която са
разположени железопътните гари, летищата
за обществено ползване и пристанищата за
обществен транспорт, включително прилежащи към тях части.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция
за приходите.
Раздел II
Организация на дейността на фискалните
контролни пунктове
Чл. 23. (1) Дейността на фискалните контролни пунктове се организира по начин, който
не затруднява движението на транспортните
средства, включително превозващи стоки с
висок фискален риск.
(2) Органите по приходите, извършващи
фискален контрол на фискален контролен
пункт, при изпълнение на служебните си
задължения носят обозначителните знаци и
облекло по чл. 12, ал. 2.
(3) Спирането на транспортните средства и
поставянето на технически средства за контрол
се извършва от екип в състав не по-малко от
двама служители.
Чл. 24. Моторните превозни средства, използвани за извършване на фискален контрол,
задължително се обозначават с надписи и
логото на Националната агенция за приходите.
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ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА
Чл. 25. Координацията и взаимодействието
между Националната агенция за приходите и
държавните и общинските органи във връзка
с фискалния контрол върху движението на
стоки с висок фискален риск на територията
на Република България се осъществява по ред
и начин, определени със съвместна инструкция
по чл. 26 от Закона за Националната агенция
за приходите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Транспортно средство“ означава всеки вид шосейно моторно превозно средство
(включително мотопед, ремарке и полуремарке и комбинации от превозни средства),
плавателен съд (включително лихтер и шлеп,
независимо от това, дали се пренася на кораб,
както и хидроплан), хеликоптер, самолет, и
железопътен подвижен състав, заедно с присъщите им резервни части, принадлежности
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и оборудване, пренасяни с транспортното
средство (включително специално оборудване
за товарене, разтоварване, манипулация и
защита на товара).
2. „Товароносимост“ е максималната обща
маса на товара и ли максима лни я т брой
пътници, които пътното превозно средство
конструктивно е предназначено да превозва.
3. „Сток и под митническ и реж им“ са
стоките, поставени под един от следните
митнически режими: транзит, митническо
складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен
внос, пасивно усъвършенстване, износ или
временен износ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 127з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Чобанов
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLAR ATION
ОТ ВОДАЧ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО/ЛИЦЕ, ПРИДРУЖ АВАЩО СТОК А
FROM A TR ANSPORT VEHICLE DRIVER/PERSON ACCOMPANYING THE GOODS
Долуподписаният ..........................................................................................................................................
I, the undersigned
(имена по документ за самоличност/names according to the ID document)
адрес ............................................................................................................................................................... ,
address
телефон: .......................................................................................................................................................... ,
telephone
в качеството си на …………...........…………………............ (водач на ТС, лице, придружаващо стоката)
in my capacity of
(transport vehicle driver, person accompanying the goods)
превозващ стока/придружаващ стока, превозвана с
transporting goods with/accompanying goods that are transported with
МПС марка …………………………….. с рег. № на МПС ….........................................…………………………………………..
motor vehicle model
motor vehicle registration number (VIN)
с рег. № на ремарке ……………………………………. ,
trailer registration number (VIN)
във връзка с извършена проверка на превоз на стока декларирам следната информация:
with regard to an examination performed of goods transportation, declare the following information:
Данни за получателя/купувача на стоката
Information about the goods recipient/buyer
ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ
BULSTAT Unified
Identification Code /Bulgarian
Citizen Personal No./VIN/
Foreign Citizen Personal No.

Име
Name

Адрес за кореспонденция
Mailing address

С Т Р.
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Данни за превозвача
Information about the carrier
ЕИК/ЕГН/ VIN/ЛНЧ
BULSTAT Unified
Identification Code/
Bulgarian Citizen Personal
No./ VIN/ Foreign Citizen
Personal No.

Име
Name

Адрес за кореспонденция
Mailing address

Данни за доставчика/изпращача
Information about the supplier/sender
VIN/ ЕИК/ЛНЧ
VIN/ BULSTAT
Unified Identification
Code/ Foreign Citizen
Personal No.

Име
Name

Издадена фактура
Invoice issued

№

Дата
Date

№ на транспортен Дата на транспортен
документ
документ
Transportation
Transportation
document No.
document date

ЕИК/ЕГН/VIN на получателя/купувача на стоката
BULSTAT Unified Identification Code/
Bulgarian Citizen Personal No., VIN of
goods recipient/buyer

Данни за превозваната стока
Information about the goods transported
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ на получателя/купувача на стоката
BULSTAT Unified Identification
Code/Bulgarian Citizen Personal
No./ Foreign Citizen Personal
No. of goods recipient/buyer

Вид
Type

Количество
Quantity
(volume)

Мерна
единица
Unit of
measure

Стойност
Value

Място на получаване
Place of delivery

При преминаване през територията на Република България
When passing across the territory of the Republic of Bulgaria
Държава по дестинация на стоката
Country of goods’ destination:
Място, през което транспортното средство ще напусне страната:
Point where the transport vehicle shall leave Bulgaria:
Запознат съм с процедурата за поставяне и отстраняване на техническото средство и правата и
задълженията за превоз и доставка на стоката.
I am familiar with the procedure of technical device’s installation and removal, as well as with the rights and
liabilities regarding goods transportation and delivery.
Дата:
Date:
Час:
Подпис:
Time:
Signature:

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
DECLARATION
ОТ ВОДАЧ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО/ЛИЦЕ, ПРИДРУЖ АВАЩО СТОК А
BY A TRANSPORT VEHICLE DRIVER/PERSON ACCOMPANYING THE GOODS
Долуподписаният.............................................................................................................................................
I, the undersigned
(имена по документ за самоличност)
(names according to the ID document)
адрес................................................................................................................................................................. ,
address
телефон:........................................................................................................................................................... ,
telephone
в качеството си на …………...........…………………............... (водач на ТС, лице, придружаващо стоката)
in my capacity of
(transport vehicle driver, person accompanying the goods)
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превозващ стока/придружаващ стока, превозвана с
transporting goods with/accompanying goods that are transported with
МПС марка…………………………….. с рег. № на МПС ……………………………………................………..
motor vehicle model
motor vehicle registration number (VIN)
с рег. № на ремарке……………………………………. ,
trailer registration number (VIN)
във връзка с извършена проверка на превоз на стока заявявам следната информация:
with regard to an examination performed of goods transportation, declare the following information:
Данни за превозваната стока
Information about the goods transported
ЕИК/ЕГН/ ЛНЧ на
получателя/купувача
на стоката
BULSTAT Unified
Identification Code/
Bulgarian Citizen
Personal No./ Foreign
Citizen Personal No. of
goods recipient/buyer

Вид
Type

Количество
Quantity
(volume)

Мерна единица
Unit of
measure

Стойност
Value

Място
Дата на
на пополучалучававане
не
Date of
Place of
delivery
delivery

Час на
получаване
Time of
delivery

* Информацията за часа на получаване се попълва за всички стоки, които се превозват с транспортното средство.
* The information about the time of delivery must be filled for all the goods being transported with the vehicle.
При преминаване през територията на Република България
When passing across the territory of the Republic of Bulgaria
Държава по дестинация на стоката
Country of goods’ destination:
Място, през което транспортното средство ще напусне страната:
Point where the transport vehicle shall leave Bulgaria:
Дата и час, на които транспортното средство ще напусне страната:
Date and time when the transport vehicle shall leave the country:
Запознат съм с процедурата за поставяне и отстраняване на техническото средство и правата и
задълженията за превоз и доставка на стоката.
I am familiar with the procedure of technical device’s installation and removal, as well as with the rights and
liabilities regarding goods transportation and delivery.
Дата:
Date:
Час:
Подпис:
Time:
Signature:

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

Приложение № 3
към чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 5

ИСК АНЕ
ОТ ПОЛУЧАТЕЛ/КУПУВАЧ НА СТОК А С ВИСОК ФИСК АЛЕН РИСК
.......................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция..........................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК...........................................................................................................................................
Представлявано от...............................................................................................................................................
(имена на представителя/пълномощника)
На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ДОПК и във връзка с проверка на превоз на стока с висок фис
кален риск, обективирана в протокол № ……………….. от …………………201… г., моля да бъдат променени
данните за дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката, както следва:
ЕИК/ЕГН на
получателя на
стоката

Вид

Количество

Мерна
единица

Дата:
Час:

Стойност

Място на
получаване

Дата на
получаване

Час на получаване

Подпис:

652

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
НАРЕДБА № 5
от 23 януари 2014 г.

за регулиране на цените на топлинната енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методите за регулиране на цените на
топлинната енергия, произведена чрез самостоятелно или съвместно използване на
възобновяеми и невъзобновяеми източници,
правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на
информация, внасяне на предложенията за
цените и за тяхното утвърждаване;
2. начинът за компенсиране на разходите
на енергийните предприятия, произтичащи
от наложени им задължения към обществото
по Закона за енергетиката;
3. условията и редът за образуване на цените за присъединяване.
Чл. 2. По реда на наредбата се регулират
цените:
1. по които производителите продават
топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти;

2. по които топлопреносните предприятия
продават топлинна енергия на клиентите;
3. за присъединяване към топлопреносните
мрежи;
4. на предоставяни на клиентите услуги,
определени от комисията, свързани с лицензионната дейност.
Чл. 3. (1) При осъществяване на правомощията си по ценовото регулиране Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране,
наричана по-нататък „комисията“, може да
прилага различни методи за рег улиране,
да определя показатели за ефективност на
енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни
критерии.
(2) Комисията прилага следните основни
методи на ценово регулиране:
1. „норма на възвръщаемост на капитала“,
при който комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими
годишни приходи на енергийното предприятие
за регулаторен период не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва
по решение на комисията или по заявление
на енергийното предприятие при съществени
отклонения между одобрените и отчетените
елементи на необходимите приходи;
2. „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“, при които регулаторният
период е с продължителност от 2 до 5 години;
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след проведен регулаторен преглед комисията
утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за първата
година от регулаторния период и може да ги
изменя в края на всяка ценова година или в
края на регулаторния период в съответствие
с глава трета от наредбата.
(3) За целите на ценовото рег улиране
комисията определя показатели за качество
на енергията и качество на обслужването за
всяка лицензионна дейност и техните годишни
целеви нива, които са елементи от лицензията,
съгласно методика на комисията. Постигането на всеки от целевите показатели е мярка
за цялостното изпълнение на лицензионната
дейност от енергийното предприятие.
(4) За целите на ценовото регулиране комисията може да прилага показатели за срав
нимост между енергийните предприятия и да
изисква изпълнението на базисни критерии
на основата на анализи при използване на
данни от най-добрата практика на национално
и международно ниво.
(5) Комисията с решение определя приложим метод за ценово регулиране за енергийните предприятия.
Чл. 4. (1) Счетоводството на енергийните
предприятия се осъществява и финансовите
отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) За целите на регулирането енергийните предприятия водят отделна счетоводна
отчетност съгласно изискванията на чл. 37
от Закона за енергетиката.
(3) Пра ви лата за ос ъщес т вя ва нет о на
счетоводната отчетност за целите на регулирането се приемат с решение на комисията
по предложение на съответното енергийно
предприятие.
(4) Финансовите отчети за регулаторни цели
се придружават от доклади и допълнителна
информация, показваща спазването на всички
изисквания за изпълнение на лицензионната
дейност, включително и за недопускането на
кръстосано субсидиране в предложените за
утвърждаване цени.
(5) Формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, се определят с указания на комисията.
(6) Правилата за осъществяване на счетоводната отчетност може да се изменят по
инициатива на комисията или по предложение
на енергийните предприятия и се прилагат
от началото на календарната година, следваща датата на приемането им или на тяхното
изменение.
Чл. 5. (1) Комисията утвърждава регулираните по наредбата цени на топлинната
енергия в левове за мегаватчас или неговите
производни.
(2) Комиси ята у твърж дава и определ я
цените и ценообразуващите елементи без
включен данък добавена стойност.
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(3) Цените за присъединяване към топлопреносните мрежи се определят в левове
в зависимост от заявената мощност на абонатната станция.
(4) Енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията
цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между групите клиенти.
Чл. 6. (1) За гарантиране интересите на
клиентите комисията коригира необходимите
приходи и/или цени на енергийното предприятие за всеки ценови период в зависимост от
изпълнението на показателите за качество
на енергията и за качество на обслужването
през предходната година.
(2) В случай че за даден ценови период
средното изпълнение на показателите за
качество на енергията и/или за качество на
обслужването от енергийното предприятие
не достига целевите показатели, съответното
ниво на изпълнение се отразява в намаление
на необходимите приходи и/или цени за следващия ценови период по методика, утвърдена
от комисията.
Г л а в а

в т о р а

ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ
Раздел I
Ценообразуващи елементи
Чл. 7. Необходимите годишни приходи за
съответната дейност по лицензията включват
признати от комисията икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала,
изчислени по следната формула:
НП=Р+(РБА*НВ),
където:
НП са необходимите годишни приходи;
Р – годишните разходи за дейността по
лицензията;
РБА – признатата от комисията регулаторна
база на активите;
НВ – определената от комисията норма на
възвръщаемост на капитала за регулаторния
период.
Чл. 8. (1) Видовете разходи, пряко свързани
със съответната лицензионна дейност, които
се включват при образуването на цените, се
разделят в две основни групи: условно-постоянни разходи и променливи разходи, според
връзката им с количеството топлинна енергия.
Във всяка от групите разходите се посочват
и по икономически елементи.
(2) За целите на ценовото регулиране в
състава на признатите от комисията разходи
не се включват разходи, които не са свързани
със съответната лицензионна дейност, финансови разходи и такива, които имат случаен
и/или извънреден характер, както и:
1. данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата;

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

2. разходи за санкции и/или глоби, наложени от държавни или общински органи или
от комисията;
3. разходи, свързани с неустойки и други
плащания, вследствие на неизпълнение по
сключени договори, лихви за забавяне;
4. разходи за бъдещи периоди, които са
част от отчета за доходите;
5. разходи за загуби от обезценки, текущи
разходи за начислени провизии за задължения
по смисъла на чл. 38 и 39 ЗКПО;
6. разходи по чл. 204 ЗКПО, както и разходи
за начислен данък върху тях по чл. 216 ЗКПО;
7. текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоковоматериалните запаси;
8. разходи за дарение и неизползвани отпуски;
9. всички други разходи, за които липсва
технико-икономическа или друга обосновка
и доказателства от енергийното предприятие;
10. разходи, за които комисията обосновано
приеме, че не са в интерес на клиентите, или
разходи, които не са необходими за изпълнение
на лицензионната дейност.
(3) Енергийните предприятия представят
подробна писмена обосновка за предложените
за утвърждаване разходи. В предложението
за утвърждаване на цени се представя и информация за разходите, които са свързани с
нерегулирана дейност по вид и стойност.
(4) Комисията утвърждава прогнозен размер на разходите, свързани с лицензионната
дейност, като преценява тяхната икономическа
обоснованост въз основа на представените от
енергийното предприятие писмена обосновка и доказателства като неразделна част от
заявлението за цени. Оценката за икономическа обоснованост на разходите и връзката
им с изпълнение на лицензионната дейност
се извършва въз основа на сравнителни анализи, както и при използване на данни от
националната и международната практика и
като се вземат предвид отчетените резултати
на регулираните енергийни предприятия при
отчитане принципите на регулирането по
Закона за енергетиката.
(5) Допустимите нива на признатите технологични разходи се определят с решение на
комисията съгласно методика или указания,
приети от комисията.
(6) Цените могат да включват признати
от комисията разходи, произтичащи от изпълнението на задължения към обществото,
свързани със сигурността на снабдяването,
включително за защита на обектите, предс та в л я ва щ и к ри т и ч на и нфрас т ру к т у ра в
енергетиката.
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(7) Признатите от комисията разходи на
енергийните предприятия, произтичащи от
наложените им задължения към обществото,
се компенсират чрез цените, които заплащат
всички клиенти.
Чл. 9. (1) Утвърдената от комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно
от енергийното предприятие и пряко свързани
с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното
предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, и включва следните елементи:
РБА=А–Ф–А М +ОК+И,
където:
РБА е регулаторна база на активите;
А – призната стойност на активите, които
се използват и имат полезен живот, определена
на базата на цената на придобиването им;
Ф – стойност на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден
начин, в т. ч. по грантови схеми, дарения,
помощи, от клиенти и др.;
А М – амортизация, определена за регулаторни цели за периода на използване на
възмездно придобитите активи за извършване
на лицензионната дейност и изчислена чрез
прилагане на линеен метод;
ОК – необходим оборотен капитал;
И – прогнозен размер на инвестициите,
одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, в случаите
на регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(2) Призната стойност на активите (А) е
приетата от комисията отчетна стойност на
активите към края на базисната година, които
се използват и са свързани пряко с дейността
по лицензията.
(3) Активите се разделят по дейности за
производство и за пренос, като за дружествата
с комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия се разделят за разделно и
за комбинирано производство, за електрическа
и за топлинна енергия.
(4) Енергийните предприятия представят
подробна писмена обосновка за активите за
производство на топлинна енергия, която
включва избор на основните и спомагателните
съоръжения с инсталирана топлинна мощност
с прогноза за работни часове и за количества
произведена топлинна енергия.
(5) В признатата стойност на нетекущи
активи (А) не се включват:
1. разходи за придобиване на активи под
формата на незавършено строителство;
2. активи, отчетени по силата на договор
за финансов лизинг, ако не са свързани с
пряката лицензионна дейност;
3. активи, несвързани с лицензионната
дейност (в т.ч. почивни станции, други социални обекти) и/или отдадени под наем,
консервирани, изведени от експлоатация и др.;
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4. стойност на активи, надвишаваща пазарните нива за подобни или аналогични активи;
5. активи, отнесени към преноса на топлинна енергия след топлообменниците и
утилизаторите на инсталации за комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия на енергийните предприятия, които
ползват топлинна енергия за собствено потребление.
(6) Разходите за амортизации се изчисляват
на основата на обоснован от дружеството и
признат от комисията технически и икономически полезен живот на активите чрез
прилагане на линеен метод на амортизация.
(7) Необходимият оборотен капитал като
част от РБА отразява резултатите от проучване
за необходимите средства за поддържане на
достатъчен размер парични средства за посрещане на текущите задължения към доставчици. Проучването за необходимия оборотен
капитал е за период не по-кратък от година.
(8) Дружеството може да изчисли оборотния капитал и на основата на т. нар. „Нетен
търговски цикъл“ на база дните, за които
дружеството възвръща изразходваните парични средства, за осигуряването на услугите.
Дружеството представя проу чването като
елемент от предложението за цени.
(9) Елементите, формиращи оборотния капитал по ал. 8, са: нетни приходи от продажби
на топлинна енергия с отложено плащане,
парични разходи за дейността, вземания от
клиенти и доставчици (не се включват несъбираемите вземания), материални запаси
и задължения към доставчици и клиенти,
отнасящи се за регулираните дейности в съответствие с годишните финансови отчети
на дружеството, като за дружествата с комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия се отчитат и нетни приходи
от продажби на електрическа енергия. Нетният
цикъл на оборотния капитал се определя в
дни по следната формула:
, дни,
където:
СВК е признатата средногодишна величина
на вземанията от клиенти и доставчици, представляваща средноаритметичната стойност на
началното и крайното салдо на вземанията от
клиенти и доставчици, към началото и към
края на базовата година, в хил.лв.;
СМЗ – признатата средногодишна величина на материалните запаси, представляваща
средноаритметичната стойност на началното и
крайното салдо на материалните запаси, към
началото и края на базовата година, в хил.лв.;
СЗД – признатата средногодишна величина
на задълженията към доставчици и клиенти, представляваща средноаритметичната
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стойност на началното и крайното салдо на
задълженията към доставчици и клиенти, към
началото и края на базовата година, в хил.лв.;
НППn – нетни приходи от продажби на
дружеството за базовата година, в хил.лв.
Необходимият оборотен капитал (НОК) за
дейностите се изчислява по формулата:
, хил.лв.,
където:
ГПР са признатите годишни разходи, намалени с разходите за амортизации, в хил.лв.
(10) В случай че дружеството не представи
информация и необходимите документи по
ал. 7, 8 и 9 или комисията приеме, че стойността на оборотния капитал е необоснована,
то неговата стойност се определя като не
по-висока стойност от 1/8 от утвърдените
годишни оперативни парични разходи за
лицензионната дейност, като не се включват
разходи за амортизации и разходи за обезценка
на несъбираеми вземания.
(11) Инвестициите, които ще бъдат извършени през регулаторния период, се представят
по години, като в тях не се включват инвестиции, чрез които се създават или придобиват
активи по смисъла на ал. 3.
(12) Енергийните предприятия, регулирани
чрез методите по чл. 3, ал. 2, т. 2, представят
за утвърждаване подробно обосновани инвестиции по години, по направления и групи
обекти в съответствие с приета от комисията
методика за отчитане на изпълнението на
целевите показатели за качество на топлинната енергия и качеството на обслужването.
(13) Обосновката на предложените за утвърждаване инвестиции включва постигането на
конкретни цели по отношение на осъществяването на лицензионната дейност, в т.ч. развитие и подобрение на мрежите, повишаване
на сигурността на доставките, намаление на
технологичните разходи и други цели.
(14) Комисията може да включва в регулаторната база на активите инвестиции въз
основа на представен подробен отчет и анализ
от енергийното предприятие за изпълнението
им и постигнатите резултати по отношение на
качеството на топлоснабдяването и обслужването на клиентите, както и на промените
на ефективността.
Чл. 10. (1) Комисията определя норма на
възвръщаемост на капитала за регулаторния
период, която е равна на прогнозна средно
претеглена цена на капитала. Среднопретеглената цена на капитала е определената от
комисията целева норма на възвръщаемост
на привлечения и на собствения капитал на
енергийното предприятие, претеглена според
дела на всеки от тези източници на финансиране в определената целева структура на
капитала.
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(2) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като норма преди данъчно
облагане по следната формула:
,
където:
НВ е норма на възвръщаемост на капитала
преди данъчно облагане;
ДСК – дял на собствения капитал в общия
капитал;
НВСК – норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;
ДС – корпоративен данък по Закона за
корпоративното подоходно облагане;
ДПК – дял на привлечения капитал в общия
капитал;
НВПК – норма на възвръщаемост на привлечения капитал, която е в съответствие с
пазарната норма.
(3) Комисията определя норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, която е изчислена при целева норма на
възвръщаемост на собствения капитал след
данъчно облагане, целева норма на възвръщаемост на привлечения капитал и целева
капиталова структура на собствен/привлечен
капитал.
(4) Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на
фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен
на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната,
алтернативна цена на капитала, специфичен
риск на предприятието, финансова политика
и капиталова структура на предприятието,
финансова история на предприятието, на основата на статистически данни за пазарните
величини и/или официа лно п ублик у вана
прогнозна информация.
Чл. 11. Комисията утвърждава прогнозните
количества за целите на ценообразуването,
включително отпуснатата към преноса топлинна енергия, и за продажба въз основа на
оценка на отчетените и прогнозните количества, представени от енергийните предприятия
в съответствие с указанията по чл. 4, ал. 5.
Раздел II
Регулиране на цени
Чл. 12. (1) Цените на топлинната енергия,
продавана от производители на пряко присъединени клиенти или на преносното предприятие, се образуват въз основа на утвърдените
прогнозни годишни приходи съгласно чл. 7 и
на прогнозното количество топлинна енергия
за продажба по чл. 11.
(2) Цената на топлинната енергия с топлоносител водна пара се определя за 100 на сто
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върнат кондензат, а на топлинната енергия
с топлоносител гореща вода – за 100 на сто
върнат топлоносител.
Чл. 13. Когато продаваната топлинна енергия с топлоносител водна пара е не повече
от 25 на сто от общото количество отпусната
към преноса топлинна енергия, се допуска
производителят да образува обща цена на
топлинната енергия с топлоносители водна
пара и гореща вода.
Чл. 14. (1) При производство на топлинна
енергия за продажба образуването на цените
е в зависимост от начина на производство.
(2) При отнемане на топлина за продажба
от кондензационна парна турбина цените на
топлинната енергия се образуват съгласно
указания (номограми, разходни характеристики) за разходите от съоръженията на завода
производител, както и на базата на сравнителен анализ и резултати от изпитвания на
съоръженията, отразени в съответен протокол.
(3) При комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия необходимите
приходи за производство на топлинна енергия
са равни на разликата между утвърдените
необходими приходи общо за двата продукта
и прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия.
(4) Производи тели на елек т ри ческа и
топлинна енергия, чиито особености в производството на основната им продукция не
позвол яват да бъдат приложени напълно
правилата за ценообразуване, съдържащи се
в наредбата и в утвърдените от комисията
указания, могат да предложат за одобряване от комисията индивидуална методика,
отразяваща спецификата на предприятието.
Комисията разглежда предложенията за цени
и извършва анализ и оценка на представената
във връзка с тях информация въз основа на
одобрената методика.
Чл. 15. Цените на топлинната енергия с
различни топлоносители се получават, като
разходите за производство за съответния вид
топлоносител се разделят на съответното
количество топлинна енергия за продажба.
Чл. 16. (1) Цените на топлинната енергия,
продавана от топлопреносното предприятие на
клиентите, се образуват въз основа на сумата
от необходимите годишни приходи на производителя и на топлопреносното предприятие
съгласно чл. 7, разделени на прогнозното
количество топлинна енергия за продажба.
(2) Топлопреносното предприятие образува
цени на топлинната енергия според вида на
топлоносителя, които са еднакви за всички
клиенти, снабдявани с топлинна енергия със
съответния вид топлоносител, на територията,
за която е издадена лицензия на предприятието. При наличие на повече от една обособена
топлопреносна мрежа на тази територия комисията може по предложение на енергийното
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предприятие да утвърди различни цени на
топлинната енергия за присъединените към
всяка мрежа клиенти.
Чл. 17. Цените за топлинна енергия по
видове топлоносители за клиентите се образуват, като сумата на необходимите приходи
за производство и пренос на топлинна енергия
със съответния вид топлоносител се разделя
на съответното количество топлинна енергия
за продажба.
Чл. 18. (1) Комисията определя преференциални цени за асоциациите на клиентите по
чл. 151, ал. 3 ЗЕ и за доставчиците на топлинна
енергия по чл. 149а ЗЕ по предложение на
топлопреносното предприятие.
(2) Преференциалните цени по ал. 1 се
определят като не по-ниски от утвърдените от
комисията цени на съответното топлопреносно предприятие с изключена възвръщаемост.
Чл. 19. Цените за присъединяване на производители към топлопреносните мрежи покриват разходите на топлопреносните предприятия
за подготовка и включване на съоръженията
на производителите към мрежите.
Чл. 20. Цените за присъединяване на клиентите към топлопреносните мрежи покриват
разходите на топлопреносните предприятия
за подготовка и включване на инсталациите
на клиентите към абонатната станция.
Чл. 21. От необходимите годишни приходи
за дейността по пренос на топлинна енергия
се приспадат приходи от присъединяване на
клиенти и от услуги, които топлопреносното
предприятие извършва във връзка с дяловото
разпределение на топлинната енергия и по
директно възлагане от клиентите.
Г л а в а

т р е т а

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ МЕТОДИ НА РЕГУЛИРАНЕ
Чл. 22. (1) При прилагането на методите за
ценово регулиране по чл. 3 комисията може
да измени цените по чл. 2, т. 1 и 2 по време
на ценовия период, в случай че е налице изменение на цените на природния газ и/или
другите променливи разходи, което води до
необходимост от изменение на утвърдените
ценообразуващи елементи.
(2) При регулиране на цените чрез метода
„норма на възвръщаемост на капитала“ по
време на регулаторния период цените могат
да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде
предвидено при утвърждаването на цените и
води до съществено изменение на утвърдените
ценообразуващи елементи и на финансовото
състояние на енергийното предприятие.
(3) При регулиране на цените чрез метода
„горна граница на цени“ могат да се извършат
следните годишни корекции:
1. с инфлационен индекс за предходна година на основата на данни от Националния
статистически институт съобразно влиянието
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му върху признатите разходи за дейността (без
разходите за амортизации) и коефициент за
подобряване на ефективността при спазване
на принципите на чл. 23 и чл. 31 ЗЕ;
2. с показатели въз основа на изпълнението
(качество на топлоснабдяването, качество на
обслужването), като признатите необходими
приходи на енергийното предприятие се коригират при неизпълнение на определените
от комисията целеви показатели и при разлика между прогнозните и реализираните
инвестиции;
3. в резултат на изпълнени и отчетени инвестиции, включени в регулаторната база на
активите, на основата на достоверни данни
за нетекущите активи по видове дейности
съгласно представените отчети.
(4) При прилагане на метода „горна граница на приходи“ се извърша корекция и с
фактора Z, който представлява абсолютната
стойност на разликата между прогнозни и
отчетени разходи за предишен ценови период; в случаите, когато прогнозните разходи
са по-високи от отчетените, необходимите
приходи се намаляват за следващия ценови
период, и обратно – когато отчетените разходи
са по-високи от прогнозните, необходимите
приходи се увеличават с тази сума за следващия ценови период; корекцията със Z се
прави само за разлики в разходите за покупка
и продажба на топлинна енергия, както и за
разлика в разходи, предизвикани от промяна
в броя на клиентите.
Чл. 23. (1) Корекции на цените могат да
се направят, в случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват
различен от прогнозния размер приходи за
покриване на разходите, свързани със задължения към обществото, като разликата се
отразява в признатите необходими приходи
на енергийното предприятие за следващия
ценови период.
(2) Механизмът за разплащане на разходите
по ал. 1 се определя с указания на комисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ
И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИ
Чл. 24. (1) Енергийните предприятия подават заявления в комисията по утвърдени от
нея образци за утвърждаване на:
1. необходими приходи и цени, както и
всички свързани с тях показатели и коефициенти за изменението им по време на регулаторния период;
2. изменение на действащи цени;
3. друго, свързано с правомощията на комисията по ценовото регулиране.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават не
по-късно от 3 месеца преди изтичането на
стария ценови период или влизането в сила на
предлаганото изменение на действащи цени.
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(3) В случай на оттегляне на подадено
заявление комисията може да не прекрати
административното производство и да утвърди
цени въз основа на данните, с които разполага.
Чл. 25. (1) Заявленията се проверяват за
съответствие с изискванията на наредбата в
7-дневен срок от постъпването им.
(2) Когато се установи нередовност на заявлението, на заявителя се изпраща писмено
съобщение да отстрани допуснатите нередовности в срок 7 дни.
(3) Ако в срока по ал. 2 заявителят не отстрани нередовностите, преписката може да
се прекрати с решение на комисията, което
се съобщава на заявителя.
Чл. 26. (1) Към заявлението за утвърждаване
на необходими приходи, цени лицензиантите
представят в комисията информация за пред
ходен 12-месечен отчетен период, наречен
базисна година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. годишен финансов отчет с приложения
към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. финансово-счетоводна информация в
съответствие с чл. 4 за базисната година;
3. технико-икономически данни, включително отчети за продажбите през базисната
година, както и всяка друга информация,
свързана с предлаганите за утвърждаване
цени, изисквана в съответствие с указанията
на комисията по чл. 4, ал. 5;
4. информация по групи клиенти за базисната година, включително брой на клиентите,
продажби на топлинна енергия, приходи и
данни за фактурирането;
5. други данни, които енергийното предприятие счита за необходимо да представи в
подкрепа на подаденото заявление или изискани от комисията;
6. документ за платена такса за разглеждане
на заявлението.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се представят
в комисията на електронен и на хартиен носител, заверени с подпис на представляващ
енергийното предприятие и печат на енергийното предприятие.
(4) Енергийните предприятия представят
необходимите доказателства за достоверността на данните за информацията по ал. 2 в
съответствие с указанията на комисията по
чл. 4, ал. 5.
(5) Заявлението за утвърждаване на необходими приходи, респективно цени, съдържа
данни за базисната година и прогнозна информация за новия ценови период (разходи,
количества за осъществяване на лицензионната дейност, инвестиции и др.).
(6) Дружеството представя информация
за отчетените и планираните инвестиции по
групи обекти в производството и преноса,
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придружена с обосновка за постигнати и планирани конкретни показатели, по отношение
на осъществяване на лицензионната дейност, в
т.ч. развитие и подобрение на производството
и преноса на топлинна енергия, повишаване
на сигурността на доставките, намаление на
технологичните разходи и други цели.
(7) Като неразделна част от заявленията
за цени дружествата представят приложения
със справки, които включват изискваната от
комисията информация.
(8) Справките се представят на хартиен и
електронен носител. Формата на справките е
задължителна и не могат да бъдат изтривани
и добавяни редове и/или колони. Дружеството
може да представя допълнителна информация
извън задължителната по справките, като прилага обосновка и съответните доказателства.
Справките трябва да бъдат подписани от лице с
представителна власт и от главен счетоводител
и да бъдат подпечатани с печата на дружеството.
(9) По искане на комиси я та и ли п ри
необходимост за допълнителна обосновка
дружеството представя към заявлението допълнителна писмена информация относно
ценообразуващите елементи.
(10) Със заявленията за утвърждаване на цени
енергийните предприятия могат да предя вяват
искания за признаване и компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения
към обществото, като прилагат съответните
доказателства, обосноваващи искането им.
Чл. 27. (1) Енергийните предпри яти я,
спрямо които комисията прилага метод на
рег улиране „норма на възвръщаемост на
капитала“, могат да подават заявления за
изменение на утвърдените цени преди изтичането на ценовия период при наличие на
обстоятелства, чието настъпване не е могло
да бъде предвидено при утвърждаването на
цените и води до съществено изменение на
у твърдените ценообразу ващи елементи и
на финансовото състояние на енергийното
предприятие.
(2) Към заявленията за изменение на утвърдените цени се прилага необходимата информация за доказване на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Решението за изменение на цените не
прекъсва регулаторния период.
(4) Когато при текущото наблюдение на
фактическите стойности на необходимите
приходи на енергийното предприятие и техните компоненти се констатира наличие на
обстоятелства по ал. 1, комисията може да
даде указания на предприятията да подадат
заявление за изменение на утвърдените им
цени. При неизпълнение на указанията комисията може служебно да измени тези цени.
Чл. 28. (1) Енергийните предпри яти я,
спрямо които се прилагат методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2, подават
заявление за утвърждаване на изменението на
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коригирани необходими приходи и/или цени
за втория или следващите ценови периоди от
регулаторния период.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
информация в съответствие с указанията на
комисията по чл. 4, ал. 5.
Чл. 29. В едномесечен срок преди подаване
в комисията на заявленията за утвърждаване
на нови цени или за изменение на действащи
цени топлопреносните предприятия оповестяват в средствата за масово осведомяване
предложението си за утвърждаване на нови
цени или за изменение на действащите цени.
Чл. 30. (1) Комисията в срок до два месеца
след представяне на заявлението за утвърждаване и/или изменение на утвърдените цени,
съответно след отстраняване на констатираните нередовности, на закрито заседание
приема доклад на работната група, назначена
за проучване на преписката, насрочва дата и
час за провеждане на открито заседание за
обсъждане на приетия доклад.
(2) В случаите по чл. 22, ал. 1 комисията
в срок до 10 дни след представяне на заявлението с предложение за цени в съответствие
с промяната на цената на природния газ на
вход на газопреносните мрежи съгласно чл. 32
от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на
цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г.)
на закрито заседание приема доклад на съответните длъжностни лица, насрочва дата
и час за провеждане на открито заседание за
обсъждане на приетия доклад.
(3) Комисията оповестява докладите по ал. 1
и 2, датата и часа за провеждане на открито
заседание на страницата си в интернет.
(4) На откритото заседание комисията обсъжда с енергийните предприятия докладите
по ал. 1 и 2 и определя срок за представяне
на становища и писмена обосновка на направените на откритото заседание възражения в
срок до 3 дни от датата на провеждането му.
Чл. 31. (1) В срок до 7 дни от датата на
откритото заседание комисията провежда
закрито заседание, на което приема проект
на решение и насрочва дата за обществено
обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката.
(2) В случаите по чл. 22, ал. 1 при изменение на цените на природния газ, което води
до необходимост от изменение на утвърдените
ценообразуващи елементи, в срок до 5 дни
от датата на откритото заседание комисията
провежда закрито заседание, на което приема
решение, с което изменя цените по чл. 2, т. 1
и 2 в съответствие с промяната на цената на
природния газ.
Чл. 32. (1) За енергийните предприятия,
спрямо които се прилага методът „норма
на възвръщаемост на капитала“, проектът
на решение, съответно решението по чл. 35,
съдържа:
1. прогнозните и/или изменените необходими приходи на енергийните предприятия,
регулаторната база на активите и нормата на
възвръщаемост на капитала и съответните цени;
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2. прогнозните количества топлинна енергия за следващия ценови период.
(2) В случай че извършените анализ и
оценка на представената информаци я от
енергийното предприятие по чл. 24 не дават
основание за изменение на утвърдените цени,
комисията приема проект на решение, съответно решение по чл. 35, с което отказва да
измени действащите цени.
Чл. 33. (1) За енергийните предприятия,
спрямо които се прилагат методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2, проектът
на решение, съответно решението по чл. 35,
съдържа:
1. при започване на нов регулаторен период:
а) продължителността на регулаторния период и нормата на възвръщаемост на капитала;
б) прогнозните необходими приходи на
енергийните предприятия за първия ценови
период или по години за регулаторния период;
в) прогнозните количества топлинна енергия за първия ценови период или по години
за регулаторния период;
г) цени за първия ценови период;
2. за всеки следващ ценови период в рамките на регулаторния период:
а) стойностите на показателите за корек
ции в съответствие с изискванията на чл. 22,
ал. 3 и 4;
б) прогнозните необходими приходи на
енергийните предприятия за ценовия период
в съответствие със стойностите по буква „а“;
в) прогнозните количества топлинна енергия за ценовия период;
г) цени за ценовия период.
(2) В случай че енергийното предприятие
не е подало заявление и/или не е представило информацията по чл. 24, комисията може
служебно да утвърди коригирани необходими
приходи и цени за следващия ценови период
от регулаторния период въз основа на данните,
с които разполага.
Чл. 34. (1) Провеждането на процедурата
за обществено обсъждане по чл. 14 от Закона
за енергетиката започва с оповестяване на
проекта на решение на интернет страницата
на комисията.
(2) Комисията обсъжда със заинтересуваните лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от
Закона за енергетиката проекта на решение
и определя срок за представяне на становища
по него не по-кратък от 14 дни.
Чл. 35. (1) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито
заседание комисията приема решение.
(2) По преписк и, които представл яват
фактическа и правна сложност, мотивите
към решенията могат да бъдат приети до 10
дни от приемането на съответното решение.
(3) Комисията публикува решенията по
ал. 1, съответно мотивите по ал. 2, на страницата си в интернет в срок до 3 дни от
приемането им.
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Чл. 36. (1) В срок до 7 дни след получаването на решенията за утвърждаване на цени
топлопреносните предприятия публикуват в
средствата за масово осведомяване утвърдените им пределни цени, включително цените
по тарифните структури, и цените, които ще
прилагат по договорите с клиентите през
следващия ценови период.
(2) Новите цени се прилагат считано от
датата, посочена в решението на комисията.
Чл. 37. Лица, чиято дейност не подлежи
на лицензиране съгласно ЗЕ, но извършват
продажба на топлинна енергия, подават заявления по чл. 24, ал. 1, които се разглеждат
от комисията по реда на тази глава.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Базисна година“ е предходната календарна година или 12-месечен период, предхождащ
внасянето на предложението, за която енергийното предприятие предоставя информация
за лицензираната услуга, използвана като
основа за определяне на цени.
2. „Коефициент за подобряване на ефективността“ е целева величина, изразяваща
относителното намаляване на разходите на
енергийните предприятия за осъществяване
на съответната лицензионна дейност.
3. „Необходими приходи“ са икономически обоснованите приходи, необходими на
енергийното предприятие за предоставяне на
услугата по лицензията с определено качество
и постигане на определената възвръщаемост.
4. „Норма на възвръщаемост на капитала“
е възвръщаемост на инвестирания капитал,
изразена като процент от този капитал.
5. „Полезен живот“ е срокът, за който
комисията приема, че даден актив може да
бъде амортизиран.
6. „Присъединяване“ е дейност, която се
извършва в съответствие с нормативните и
технологичните изисквания и осигурява пряка
връзка от технологично одобрената точка на
присъединяване до изхода на съоръжението
за регулиране и/или измерване на топлинната
енергия.
7. „Призната от комисията мощност на производителя“ е мощността в производството, която
едновременно се използва и покрива максималната консумация на топлинна енергия в MW.
8. „Призната стойност на активите“ е
признатата от комисията стойност на всички
активи на енергийното предприятие, които се
използват и са свързани пряко с дейността
по лицензията.
9. „Условно-постоянни разходи“ са тези,
който не се променят при промяна в количествата топлинна енергия.
10. „Променливи разходи“ са тези разходи,
чиято стойност се променя в зависимост от
количествата топлинна енергия.
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11. „Регулаторна база на активите“ е стойността на материалните и нематериалните
активи, които едновременно се използват и
имат полезен живот за предоставянето на
услугата по лицензията и необходимия оборотен капитал.
12. „Възвръщаемост на капитал“ е произведението от регулаторната база на активите
и нормата на възвръщаемост на капитала за
регулаторния период.
13. „Ценови период“ е период, през който
цените остават непроменени от комисията – обикновено дванадесет месеца.
14. „Регулаторен период“ е периодът между
два регулаторни прегледа.
15. „Регулаторен преглед“ означава дейност, при която комисията извършва анализ и
оценка на отчетната информация за базисната
година и прогнозната информация за следващ
ценови/рег улаторен период, предоставена
от енергийните предприятия. В резултат на
регулаторния преглед комисията утвърждава:
а) прогнозните необходими приходи и
цените на енергийните предприятия, включително икономически обоснованите разходи
и възвръщаемост на капитала;
б) продължителността на регулаторния
период при регулиране чрез методите „горна
граница на цени“ и „горна граница на приходи“, както и стойностите на ценообразуващите
елементи, въз основа на които енергийните
предприятия предлагат за утвърждаване цени
за следващ ценови период в рамките на регулаторния период.
16. „Структура на капитала“ представлява
относителните дялове на собствения и на
привлечения капитал в общия размер на капитала на енергийното предприятие.
17. „Тарифна ст ру к т у ра“ е система от
цени при продажба на топлинна енергия или
предоставяне на услуга, приходите от които
съответстват на необходимите приходи за
съответната дейност.
18. „Тарифна цена“ е всяка отделна цена
от тарифната структура.
19. „Обособена топлопреносна мрежа“ е
топлопреносна мрежа, която обслужва част
от топлоснабдена територия и е свързана към
един или повече топлоизточници, разположени
на същата територия и можещи самостоятелно
да удовлетворяват присъединените топлинни
товари.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Производствата, образувани до влизане в сила на наредбата, се довършват по
досегашния ред.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.
Председател:
Боян Боев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 363
от 18 декември 2013 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Калина“, разположена в землищата на с. Полена и с. Сушица,
община Симитли, област Благоевград
На основание чл. 53, а л. 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. 12 от Протокол № 49 от заседанието на Министерския съвет на 4 декември
2013 г. разрешавам на „Авея“ – ЕООД, София,
област София-град – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 175185788,
със седалище и адрес на управление гр. София
1426, ул. Богатица 26, ет. 2, ап. 7, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Калина“, разположена в землищата на с. Полена и с.
Сушица, община Симитли, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както 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,
определящи границите на площ „Калина“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.

X (m)
4507820
4507820

Y (m)
8477700
8478300

№
3.
4.

X (m)
4507320
4507320

Y (m)
8478500
8477500
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1
от 17 януари 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР във връзка
с Решение № 929 от 26.05.2011 г. на А дминис
т рат и вн и я с ъ д – П ловд и в, по с т а нов ено по
адм. дело 2040/2010 г., Решение № 11293 от
9.08.2013 г. на Върховния административен съд
на Република България, постановено по адм.
дело 11995/2012 г., одобрявам кадастралната
карта и кадаст ра лните регист ри за терито рията на поземлени имоти с идентификатори
56784.518.737 и 56784.518.738, гр. Пловдив, община Пловдив, област 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 имотите
само по отношение на непълно, неточно или
неправилно изпълнение на цитираните съдебни
решения.
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Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 991
от 22 ноември 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 № 88 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.03.2014 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 (ПИ) № 497 в
УПИ I, кв. 19, м. Бул. Ломско шосе, бул. Епископ Евгени Босилков 1, ж.к. Надежда 1, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 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).
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Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.03.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
545
РЕШЕНИЕ № 992
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 573 от
15.09.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 6.03.2014 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 (ПИ) № 496, кв.
19, м. Бул. Ломско шосе, ул. Евгени Босилков,
(бивша ул. Борба), София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 87 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.03.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
546
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РЕШЕНИЕ № 993
от 22 ноември 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 № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 12.03.2014 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 сграда с УПИ IX, с. Яна, ул.
Васил Левски 21, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв. (38,18 %
от сделката се облагат с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 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 10.03.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 994
от 22 ноември 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 № 229 от 16.05.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 5.03.2014 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 68134.1380.184 в УПИ I, кв. 172,
ул. Елов дол 27, м. НПЗ – Военна рампа-запад,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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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 28.02.2014 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 998
от 22 ноември 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 № 423 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 4.03.2014 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 ПИ № 111010 (бивша почивна база),
с. Бързия, местност Пръшковица, община Берковица, обособена част от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 171 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.02.2014 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 999
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.03.2014 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
39791.6013.419 с производствени сгради (извън
регулация) – бивша ТПК „Щастие“, с. Кривина,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 428 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.03.2014 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1000
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 13.03.2014 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 в София с
идентификатор 68134.4092.4777 (УПИ IV – общ.,
кв. 13), местност Цариградско шосе, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 165 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

4. Депозитът за участие – 16 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.03.2014 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1008
от 29 ноември 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 № 61 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 19.03.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да
се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулиран поземлен имот – УПИ I
(ПИ с идентификатор 68134.1105.153), София, м.
Западен парк, кв. 19, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 190 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.03.2014 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1011
от 29 ноември 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 № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.03.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XXVIII-525, 528,
кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 354 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 400 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 14.03.2014 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1017
от 29 ноември 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 № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.03.2014 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 УПИ VII-1386, кв. 15А, м. НПЗ
„Хаджи Димитър“, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 137 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 700 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,
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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 13.03.2014 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 тръжна документация.

зона 2/Смф, в съответствие с ОУП на гр. Бургас,
с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии, и се предвижда нова обслужваща
улица с габарит 6 м от о.т. 108б до о.т. 108в, при
условията на чл. 16, ал. 1 и 7 ЗУТ за засегнатите
имоти, с редукция, съгласно приложения баланс
на територията и графичната част на проекта.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 31-16
от 17 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас:
Одобрява ПУП – план за улична регулация на
обслужваща улица с о.т. 2-о.т. 5-о.т. 6-о.т. 7-о.т.
8-о.т. 9-о.т. 10-о.т. 11 за имоти в бивш масив 64,
местност Черна Яна (бивша местност Караянос),
землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и
обособяване на нов квартал 99 в устройствена
зона 1/Пп, предвидена за разширение на кв.
Долно Езерово, гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

554

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 31-14
от 17 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 12,
масив 65, местност Айтоска пътека, землище кв.
Банево, гр. Бургас, с който за имота се обособяват УПИ ХV, ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ, отредени „за
вилна сграда“ в устройствена зона „Ов“, с предвидено застрояване с показатели в съответствие
с ОУП на гр. Бургас, както следва: плътност – до
20 %, Кинт. – до 0,8, озеленяване – мин. 70 %, и
височина до 7 м, за устройствена зона Ов и се
предвижда нова тупикова обслужваща улица с
габарит 3,50 м, с приложена редукция по чл. 16
ЗУТ от 13,01 % съгласно приложения проект.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

519

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 31-15
от 17 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за имот с пл. № 023028,
м. Неравното (бивша Кабата), землище кв. Ветрен,
гр. Бургас, и изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
II-23, м. Неравното (бивша Кабата), землище кв.
Ветрен, гр. Бургас, с който се обособяват нови
УПИ XIII-28, отреден „За къща за отдаване под
наем“, УПИ XIV-28, отреден „За къща за отдаване под наем“, преотрежда се УПИ II-29 от „За
складово-производствени дейности“ в „За къща за
отдаване под наем“, с показатели за устройствена

520

521

Председател:
К. Луков

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 31-32
от 17 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 128, ал. 13
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на ел. кабел 20 kV
от ЖР стълб № 12 на ВЕП 20 kV „Водопровода“,
землище кв. Ветрен, до УПИ I-136, отреден „За
ПСОВ“, масив 27, землище кв. Ветрен, гр. Бургас, съгласно приложения проект с координатен
регистър и таблица с посочен засегнатият от трасето и сервитута на съоръжението имот. Предвид
обществената значимост на проекта, по който
се изгражда обект от първостепенно значение
за община Бургас, което обуславя и необходимостта от спешната му реализация, Общинският
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 АПК.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас,
пред Административния съд – Бургас.

522

Председател:
К. Луков
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РЕШЕНИЕ № 31-33
от 17 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява:
1. Изменен ие н а под р о б ен ус т р ойс т в ен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
I в кв. 2 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, с което
се променя уличната регулация на обслужващи
улици от о.т. 287-286-195-201, като се регламентират нови уличнорегулационни граници като
продължение на ул. Александровска и ул. Княз
Александър Батенберг и се обособяват два нови
квартала: кв. 2 и кв. 2а, при което в нов кв.
2а за реализираното благоустрояване и озеленяване (площад Царица Йоана) се обособява
самостоятелен УПИ 1-29 – „за озеленяване и
благоустрояване“, и в нов кв. 2 за ПИ с идентификатори 07079.618.1016, 1017 и 24 се обособява
нов УПИ I-1016,1017,24, отреден „за автогара“,
с предвидено ново заст рояване, показано с
ограничителни линии на застрояване, и за ПИ
с идентификатори 07079.618.27 и 28 – държавна
собственост, се обособява нов УПИ II, отреден
„за обществено обслужване“, при запазване на
съществуващата сграда, съгласно приложения
проект.
2. Подробен устройствен план – работен устройствен план за УПИ I в кв. 2, с който се определят с точни мерки разположението, височината
и размерите на предвиденото застрояване, както
и отстоянията между отделните застройки и до
регулационни граници, без допуснати намалени
отстояния, съгласно приложения проект.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

523

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 835
от 16 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от и.д. кмет на община Елин Пелин г-н Йордан
Йорданов с вх. № ОА-7056 от 2.12.2013 г. по преписка вх. № УТ2_20-1672 от 2013 г. от „Сентрал парк
1“ – ЕООД, и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско
и горско стопанство“ Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за транспортен достъп до поземлени имоти в масив 35
(ПИ № 035050, 035049, 035041, 035079 и 035014)
п рез общ инск и полск и п ът ища с п роек т ни
№ 035100 (образуван от имот № 000864) и 001079
(образуван от имот № 000804) в землището на с.
Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин,
Софийска област.

ВЕСТНИК
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2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

542

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 836
от 16 декември 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и 13 и
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУ Т и док лад от и.д.
кмет на община Елин Пелин г-н Йордан Йорданов с вх. № ОА-7055 от 2.12.2013 г. по преписка вх. № УТ2_20-1605 от 2013 г. от „Феро
инвест“ – ЕООД, и след становище на ПК
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За производствена
и складова дейност“ на имот № 129049 в землището на с. Лесново, ЕКАТТЕ 43445, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
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Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 207
от 11 декември 2013 г.
На основание § 17, ал. 3 ПЗРЗПСК, чл. 3,
ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 35, ал. 2 и ал. 1, т. 2
ЗППДОбП (отм.), Решение № 66 от 20.02.2004 г.
на Кърджалийския окръжен съд, влязло в сила
на 18.02.2005 г., и молба от ЕТ „Тара – Татяна
Велкова“, София, с вх. № 53-00-956 от 21.06.2013 г.
Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
I. Открива процедурата за приватизация на
общински нежилищни имоти, невключени в
състава на общински предприятия, които се
използват за стопански цели, намиращи се на
първия етаж на магазин ГУМ („Девети септември“) (сега магазин „Родопея“), бул. България 33,
Кърджали, както следва:
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1. Търговски обект (бивш магазин за детски
стоки, преустроен в аптека), представляващ
обособена част, намираща се на партерния етаж
в жил. блок на бул. България 33, Кърджали, с
идентификатор 40909.108.129.1.40, със застроена
площ 110,24 кв. м, с начин на трайно ползване:
за здравни и социални услуги, по кадастралната карта на гр. Кърджали, ведно с 0,746 %
идеални части от коридор и санитарни възли
(партер), представляващ 4,378 % идеални части
от магазинната част и 1,967 % идеални части от
жилищния блок, при граници: ниво 1: на същия
етаж: 40909.108.129.1.41; 40909.108.129.1.29; под обекта – няма; над обекта: 40909.108.129.1.41. Имотът
е актуван с акт за частна общинска собственост
№ 3591 от 12.07.2013 г., вписан в Службата по
вписванията с дв. вх. № 2204 от 23.07.2013 г., пар.
27775, акт 191113, том 7, дело 1388.
2. Витринно помещение, намиращо се на партерния етаж в магазин „Родопея“ на бул. България
33, Кърджали, с идентификатор 40909.108.129.1.32,
със застроена площ 17,13 кв. м, по кадастралната
карта на гр. Кърджали, ведно с 0,717 % идеални
части от входната площадка откъм бул. България – юг, в размер 0,10 кв. м, представляващ
0,680 % идеални части от магазинната част и
0,306 % идеални части от жилищния блок, при
граници: на същия етаж: 40909.108.129.1.25. Имотът
е актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2337 от 27.11.2008 г., вписан в Службата по
вписванията с дв. вх. № 5179 от 30.12.2008 г., пар.
44 1234, акт 187, том 19, дело 4536.
II. Упълномощава кмета на община Кърджали
да възложи чрез конкурс изготвянето на анализ
за правното състояние и приватизационна оценка
на обектите по т. 1 и 2 от това решение.
ІII. Възлага на кмета на общината след изготвянето на приватизационните оценки и анализите
на правното състояние на обектите по т. 1 и 2 от
това решение да ги представи за разглеждане и
приемане от Общинския съвет – гр. Кърджали.
IV. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с обектите, сключването на договори за
дялово участие, договори за съвместна дейност,
обезпечаване на вземания, договори за кредит, отнасящи се до обектите, предмет на приватизация.
V. Възлага на кмета на общината да прекрати
сключените наемни договори за обектите по т. 1
и 2 от това решение.
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Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 251
от 19 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелно ел. захранване с дължина около 1175 м
от нов стълб на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини“, преминаващо през ПИ № 000409, 000392 и

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

000471 – полски пътища, ПИ № 000415 – отводнителен канал, ПИ № 175047 – пасище, мера, и ПИ
№ 000404 – местен път, до ПИ 260017 и ПИ 260052,
м. Гигова черника по КВС на землище Пищигово,
съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

496

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 252
от 19 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод с дължина около 217 м от съществуващ ЖР стълб на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини“, преминаващ през ПИ 132025 – нива – частна
собственост, и местен път – ПИ 000355, до ПИ
001380, м. Градището по КВС на землище Мало
Конаре, съгласно изчертаните с червено трасе и
сервитути и приложения регистър на засегнатите
имоти.
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Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 253
от 19 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на водопровод с дължина 81 м от съществуващ
водопровод Ф63ПЕВП до ПИ 125004, м. Под селото по КВС на землище Гелеменово, преминаващ
изцяло в полски път, означен като ПИ 000355 по
КВС на землище Гелеменово, съгласно изчертаните със синьо трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.

498

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-25
от 20 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, протокол
№ 2 от 17.10.2013 г. на Областния експертен съвет
по устройство на територията и заявление с вх.
№ ДС-505 от 16.08.2013 г. от Богомил Манчев – управител на „Коген Загоре“ – ООД, одобрявам:
Подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Подземен електропровод – Кабелна
линия – 20 kV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово към
електроразпределителната мрежа от УПИ III-375,
кв. 58, с. Ястребово, община Опан, до стълб № 7А
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на въздушна линия 20 kV „Птицекомбинат“,
намиращ се в землището на с. Загоре, община
Стара Загора.
Възложител на обекта е „Коген Загоре“ – ООД,
ЕИК 123755105, със седалище и адрес на управление с. Ястребово, община Опан, област Стара
Загора, представлявано от Богомил Любомиров
Манчев – управител. Обектът е трета категория,
буква „б“ съгласно чл. 137 ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6
от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Настоящият проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) е втори вариант за кабелна линия
(КЛ) 20 kV за присъединяване на Когенерационна
електрическа централа (КоГЕЦ), с. Ястребово, до
ст. 7А на съществуващ Въздушен електропровод
20 kV „Птицекомбинат“, преминаваща през територията на землищата на следните населени
места: с. Загоре с ЕКАТТЕ 30119, община Стара
Загора, област Стара Загора; с. Бъдеще с ЕКАТТЕ
07199, община Стара Загора, област Стара Загора,
и с. Ястребово с ЕКАТТЕ 87713, община Опан,
област Стара Загора. Видно от приложените
протоколи от Община Стара Загора, Общински
експертен съвет по устройство на територията
Стара Загора и Община Опан в законоустановения
срок срещу проекта няма постъпили възражения.
Трасето на подземния електропровод преминава през следните имоти: в землището
на с. Ястребово, община Опан: в регулация
№ 000110 – съсобственост, за път от републиканската пътна мрежа № 000013 – държавна публична
собственост, друг вид недървопроизводителна
горска площ № 000096, 000097 – държавна частна собственост, пасище № 000091 – общинска
публична собственост, нива № 014001 – частна
собственост, селскостопански, горски, ведомствен
път № 000016, 000023, 000024, 000095 – общинска публична собственост, отводнителен канал
№ 000026, 000081 – държавна частна собственост,
напоителен канал № 000049 – държавна частна
собственост, 000418 – общинска публична собственост; в землището на с. Бъдеще, община
Стара Загора: друг вид дървопроизводителна
гора № 110105, 110112, 112072, 112066 – държавна
частна собственост, за път от републиканската
пътна мрежа № 000019, 000109, 000126 – държавна публична собственост, водно течение,
река № 000015 – държавна публична собственост, селскостопански, горски, ведомствен път
№ 000021, 000058, 000061, 000064, 000265, 000274,
000306, 000115 – общинска публична собственост, отводнителен канал № 000145 – държавна
частна собственост, напоителен канал № 000176,
000177, 000178, 000189, 000222 – общинска публична собственост, в регулация № 000001 (по
източния тротоар на улица с о.т. 1 – о.т. 2 –
о.т. 3 – о.т. 113 – о.т. 21 – о.т. 17 – о.т. 16 – о.т. 15 –
о.т. 13 – о.т. 12 – о.т. 11 – о.т. 10) – съсобственост,
друг вид земеделска земя № 000285 – общинска
частна собственост, пасище № 000292 – общинска
частна собственост, 000323 – общинска публична
собственост; в землището на с. Загоре, община
Стара Загора: нива № 089008 – частна собственост, селскостопански, горски, ведомствен път
№ 000274, 000278 – общинска публична собственост, за местен път № 000276 – общинска публична
собственост, води и водни площи № 000368 – дър-
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жавна частна собственост. Общата дължина на
трасето е 7162,65 м, като 405,73 м в землището
на с. Загоре, община Стара Загора, 4514,19 м в
с. Бъдеще, община Стара Загора, и 2242,73 м в
с. Ястребово, община Опан.
Изготвени са регистри на имотите за всяко
землище поотделно, като са отразени засегнатите
от трасето и сервитута имоти. Таблиците съдържат кадастралните номера на имотите, местност,
трайно предназначение, нов НТП, категория, вид
собственост, име и ЕГН на собственика, адрес,
площ на имота и площ на вменяване на ограничено
вещно право (сервитут). Приложени са баланси
на площите по начин на трайно ползване, по вид
собственост, по предназначение и по категория на
земята за всяко землище поотделно. Регистрите
и балансите са съгласувани с Общинска служба
земеделие – Стара Загора, и Общинска служба земеделие – Опан. С разрешение № 11 от 5.10.2011 г.
на заместник областния управител, оправомощен със Заповед № РД-09-487 от 19.09.2011 г. на
областния управител на област Стара Загора, се
възлага изработване на ПУП – ПП за трасе на
кабелна линия – 20 kV, за присъединяване на
когенерационна електрическа централа (КоГЕЦ),
намираща се в УПИ ІІІ-375, в кв. 58 по ПУП
на с. Ястребово, към електрическа подстанция
110/20 kV „Кольо Ганчев“ – Стара Загора, собственост на „НЕК“ – ЕАД. Със съгласувателно писмо
с изх. № КОС 01-3525 от 24.11.2011 г. Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Стара
Загора, констатира, че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта
от ОВОС, решение по оценка на въздействието
върху околната среда или решение за оценка на
съвместимостта. Съгласувателно писмо с изх.
№ РД-11-101 от 2.07.2013 г. от Басейнова дирекция
за управление на водите, Източнобеломорски район с център Пловдив, за това, че представената
проектна документация се счита за предварително
писмено уведомяване съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3
от Закона за водите и чл. 14, т. 3 от Наредбата
за ползването на повърхностните води. Представен е препис-извлечение от Протокол № 24 от
заседание на Общинския съвет – Стара Загора,
проведено на 25 юли 2013 г., Решение № 869 за
даване на предварително съгласие за прокарване на кабелно трасе за обекта през общински
имоти на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5
ЗСПЗЗ, както и препис-извлечение от Протокол
№ 18 от заседание на Общинския съвет – Опан,
проведено на 26 юни 2013 г., Решение № 124 за
даване на съгласие за прокарване на подземен
кабел за обекта през общински имоти на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 192,
ал. 3 и 5 ЗУТ и чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ. Приложено
е съгласувателно писмо изх. № АД-53-525#1 от
20.06.2013 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
София, Централно управление. С писмо изх.
№ ЦУ-1066 от 17.06.2013 г. „В и К“ – ЕООД, Стара
Загора, съгласува представения парцеларен план
при следване на поставените в писмото условия.
С писмо изх. peг. № 0094-1555 от 16.05.2013 г. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“ – гр. София,
съгласува проекта за ПУП – ПП на обект на
„Коген Загоре“ – ООД, при спазване на изло-
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жените условия. „Мобилтел“ – ЕАД, гр. София,
съгласува приложения ПУП – ПП без забележки
с писмо изх. № 4351 от 23.07.2013 г. С писмо с peг.
№ 24-00-370 от 28.05.2013 г. от „Булгартел“ – ЕАД,
Софи я, се съгласу ва т расет о на п роек т ни я
подземен електропровод. Със становище с peг.
№ 95-LS-226 от 12.08.2013 г. „БТК“ – АД, София,
съгласува входираната при тях документация при
спазване и на изложените в същото писмо препоръки. Представено е положително становище
от Областно пътно управление – Стара Загора.
С писмо с изх. № 66-СЗ-239 от 5.07.2013 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРР приема
ПУП – ПП. Със съгласувателно писмо с изх.
№ 1286 от 26.06.2013 г. Регионалната дирекция
по горите – Стара Загора, към Изпълнителна
агенция по горите към МЗХ дава положително
становище за учредяване на сервитут.
Представено е Решение № И А Г-31318 о т
21.08.2013 г. на Изпълнителната агенция по горите за предварително съгласуване за учредяване
на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в
горски територии – частна държавна собственост.
Представен е нотариален акт за покупкопродажба на УПИ III-375, кв. 58, с. Ястребово,
община Опан, област Стара Загора, вписан в
Службата по вписванията – Стара Загора, под
вх. рег. № 9277, акт № 52, том XXIV, дело 6338
от 21.08.2008 г., с който имотът преминава във
владение на „Коген Загоре“ – ООД.
Сключени са споразумение от 31.07.2013 г. по
чл. 64, ал. 2 от Закона за енергетиката между
„Коген Загоре“, с. Ястребово, и Митко Господинов Митков, нотариално заверено с peг. № 9450
от 31.07.2013 г. на Денчо Недялков – нотариус в
район PC – Стара Загора, с peг. № 181 на Нотариалната камара и споразумение от 9.09.2013 г.
по чл. 64, ал. 2 от Закона за енергетиката между
„Коген Загоре“, с. Ястребово, и Тончо Гочев Тонев
и Недялка Гочева Тонева, нотариално заверено
с peг. № 5491 от 9.09.2013 г. на Радка Богданова – нотариус в район PC – Стара Загора, с peг.
№ 435 на Нотариалната камара, за окончателно
уреждане на техните отношения във връзка с
възникналия сервитут – право на прокарване
на кабелна линия. Писмо изх. № 10-12-2(1) от
13.08.2013 г. от Община Опан относно наследниците на Бенчо Тенев Бенчев. Сключен е договор
за присъединяване на обект на производител към
преносната електрическа мрежа № ЕП-002 от
5.01.2012 г. между „Коген Загоре“, с. Ястребово,
и „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
София, както и допълнително споразумение № 1
от 19.11.2012 г. и допълнително споразумение
№ 2 от 6.08.2013 г. към горепосочения договор.
Представено е съгласу вателно писмо с изх.
№ NID-ID-037 от 7.10.2013 г. от „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, София. С Решение № КЗЗ-23 от
4.12.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ
се утвърждава трасето, преминаващо през имотите, представляващи земеделски земи. Трасето
на електропровода е съгласувано от Общинска
служба по земеделие – Стара Загора, и Общинска
служба по земеделие – Опан.
След влизане в сила на ПУП – ПП за горепосочения обект съгласно чл. 64, ал. 1 от
Закона за енергетиката възникват сервитути
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върху имотите, описани подробно в регистъра
на имотите, през които преминава подземният
електропровод и които граничат с него, приложен към проекта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Административния
съд – Стара Загора, чрез областния управител на
област Стара Загора.
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Областен управител:
Ж. Аладжова

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 516
от 29 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Хаджидимово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе на подземен
електропровод до имот 000194, намиращ се в
местността Каршилар в землището на с. Коприв
лен, община Хаджидимово.
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Председател:
М. Имамов

8. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния
съд – Враца, към Апелативния съд – София,
за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Инж. Ангел Илиев Ангелов, криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов, криминалистграфолог.
Инж. Петър Илиев Петров, криминалистграфолог.
Николай Тодоров Николов, криминалистбиолог.
Пламен Георгиев Георгиев, криминалистбиолог.
Румен Методиев Андров, криминалист.
Пенка Джунова Чадова, лаборант-аналитик.
Виолин Веселинов Цветков, криминалист.
Николай Николов Велчев, криминалист.
Евгени Милчов Тодоров, криминалист.
Павлин Милчов Петков, криминалист.
Евгени Филипов Николов, младши експерткриминалист.
Васил Иванов Николов, младши експерткриминалист.
Цветомир Милчев Данов, криминалист.
Митко Тодоров Резашки, младши експерткриминалист.
Пламен Христов Дановски, младши експерткриминалист.
Николай Асенов Николов, криминалист.
Емил Димитров Туджарски, криминалист.
Славейко Иванов Ангелов, младши експерткриминалист.
Пламен Дамянов Петров, криминалист.
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Димитър Цеков Золев, експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски, криминалист.
Валери Емилов Кирилов, криминалист.
Тихомир Манчев Иванов, младши експерткриминалист.
Владко Стоянов Иванчовски, младши експерткриминалист.
Мирела Стоянова Георгиева, криминалист,
химик.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Румен Ангелов Найденов, съдебен лекар.
Д-р Федя Йорданов Тодоров, съдебен лекар,
специалист по съдебна медицина и деонтология.
Д-р Николай Стефанов Тошков, специалист
по обща и клинична патология.
Иван Петров Иванов, специалност „Акушерство и гинекология“.
Мая Иванова Кичева, съдебномедицинска експертиза за установяванена родителски произход;
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек; съдебно-биологични експертизи и клас
„Други съдебни експертизи“, при които се налага
използването на ДНК (генетичен) анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ за определяне на родителски произход.
Николай Гинчев Тюфекчиев, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски
произход и съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, при които се налага
използването на ДНК (генетичен) анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники.
Д-р Георги Иванов Комитски, специалист по
ортопедия и травматология.
Д-р Виолета Христова Тодорова, специалист
по рентгенология.
Д-р Слави Любомиров Георгиев, специалист
„Вътрешни болести“ и „Кардиология“.
Д-р Иво Дойчинов Дойчинов, специалист по
обща хирургия.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология – установяване на родителския произход,
идентификация на човек при използването на
ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Жулиета Костадинова Павлова, психиатрична експертиза.
Д-р Петя Иванова Кирякова, психиатрична
експертиза.
Д-р Надя Емилова Иванова, психиатрична
експертиза.
Д-р Пламен Тихомиров Петров, съдебно-психиатрична експертиза.
Д-р Виктория Виделова Димитрова, съдебнопсихиатрична експертиза.
Д-р Боянка Василева Китова, съдебно-психиатрична експертиза.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Снежана Петкова Тетевенска, педагог, психолог.
Анелия Енчева Райчева-Велковска, съдебна
експертиза на психичното състояние.
Диана Венчева Петкова-Конецовска, психолог.
Галя Дойчинова Славкова, психолог.
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Мариана Василева Рангелова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Цветана Димитрова Бекова, икономист.
Наташа Каменова Филипова, икономист с
диплома за завършена Специализирана школа
по специалността „Трудово законодателство“.
Александър Панайотов Александров, „Счетоводна отчетност“.
Дил яна Иванова Николова, „Счетоводна
отчетност“.
Димитър Крумов Христов, „Счетоводна отчетност“.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова, счетоводна
отчетност.
Михаил Богданов Богданов, счетоводна отчетност.
Цветозар Иванов Николов, счетоводна отчетност.
Петра Лазарова Еленкова, специалност счетоводител-икономист.
Стела Костадинова Иванова, счетоводство и
контрол.
Петър Илиев Димитров, специалност „Икономика на селското стопанство“.
Милин Йорданов Генчев, икономист-финансист.
Георги Антонов Африканов, икономист-счетоводител.
Виолета Луканова Иванова, счетоводна отчетност.
Стела Русева Русинчовска, съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.
Бисер Тодоров Игнатов, съдебно-счетоводна
експертиза, финансово-икономическа експертиза
и съдебно-стокова експертиза.
Красен Георгиев Кръстев, съдебно-счетоводни
експертизи.
Манола Иванова Дизова, оценител на земеделски земи.
Десислава Веселинова Цветкова, съдебносчетоводни експертизи.
Николина Костадинова Петкова, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Димитър Ноев Младенов, съдебно-счетоводни
експертизи.
Саша Първанова Вълканова, икономически
експертизи.
Ивана Захариева Петрова, икономист-счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева, икономист-счетоводител.
Георги Милчов Михалчев, икономист-счетоводител.
Малина Иванова Тошева, икономист.
Петко Огнянов Ачев, икономист.
Божидар Василев А нгелов, вид „Съдебна
компютърно-техническа експертиза“, „Съдебноикономическа експертиза“, вид 4.2. „Съдебни
финансово-икономически експертизи“ и вид 4.3.
„Съдебно-стокова експертиза“.
Евгени Николаев Христов, финансово-счетоводни експертизи.
Веселка Христова Георгиева, съдебно-икономическа експертиза.
Георги Михайлов Георгиев, съдебно-икономическа експертиза.
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Мирослав Иванов Цолов, съдебно-икономическа експертиза.
Станимир Емилов Нацев, съдебно-икономическа експертиза.
Валентин Тодоров Готов, счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, счетоводно-икономическа експертиза.
Силвия Крумова Каменова, съдебна счетоводно-икономическа експертиза.
Петър Илиев Петров, оценител недвижими
имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Петър Георгиев Петров, съдебно-икономичес
ки експертизи.
Антоанета Константинова Николова, съдебносчетоводни и финансови експертизи.
Елза Антонова Тодорова, съдебно-счетоводни
и финансови експертизи.
Васил Харалампиев Илиев, съдебно-икономически експертизи, оценител.
Петрин Кръстев Стоянов, съдебно-счетоводни
и съдебни финансово-икономически експертизи.
Леда Пешева Динкова, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Генади Красимиров Тодоров, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Диана Николова Христова, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мая Христова Каменовска, съдебно-икономически експертизи.
Лилия Тодорова Иванова, съдебно-счетоводни
експертизи.
Стоян Милчев Александров, съдебно-икономически експертизи.
Красимир Петров Иванов, счетоводство и
контрол.
Людми ла Маринова Ген чева, счетоводна
отчетност.
Христо Пенев Ничовски, финанси и кредит.
Павлина Александрова Николова, счетоводна
отчетност.
Зоя Христова Влахова, икономист – системен
организатор.
Константин Иванов Армянов, счетоводство
и контрол.
Петко Николов Петков, икономист.
Юрий Каменов Йорданов, счетоводство и
контрол.
Мирослав Жеков Николов, финанси.
Георги Вълков Първанов, икономист.
Валентин Иванов Фишев, икономист.
Веселин Борисов Луканов, икономист.
Цветелина Иванова Мишонова, счетоводство
и контрол.
Малина Иванова Тошева, икономист, търговска
несъстоятелност, финансов анализ.
Грета Николаева Лазарова, икономист-счетоводител.
Пламен Горанов Първанов, икономист-счетоводител.
Христина Маринова Игнатова, счетоводство
и контрол.
Анелия Асенова Коцова, икономист, оценка
на недвижими имоти.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Геновева Димитрова Манчева, геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова, строителен
инженер-геодезист.
Инж. Петър Димитров Гърков, геодезист.
Инж. Мариана Христова Цекова, строителен
инженер, инженерно-техническа, инженернотехнологична, строителнотехническа експертиза,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи.
Инж. Милен Симеонов Ячовски.
Инж. Иво Йорданов Иванов.
Венеций Спасов Дакев, електроинженер.
Цветана Тодорова Иванова, техник-геодезист.
Инж. Венелин Цветанов Герасков, инженергеодезист.
Инж. Стефка Драганова Тонова, инженергеодезист.
Иван Киров Иванов, инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Елка Русева Станчева, инженерно-техническа експертиза.
Инж. Стефан Ганчев Стефанов, инженернотехническа експертиза.
Мариела К ирилова Георгиева, геодезист,
инженер по електронна техника, оценител на
недвижими имоти и земеделска земя.
Даниела Петрова Върбанова, съдебна инженерно-технологична, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Инж. Васил Младенов Цветков, строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти и предприятия.
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска,
строителен инженер, лицензиран оценител на
недв. имоти.
Инж. Върбан Пенов Върбанов, строителен
инженер – хидромелиоратор.
Инж. Светлана Николова Мицева-Дикова,
строителен инженер.
Пенка Тошева Иванова, строителен техник.
Тодорка Пет рова Ра й новска, с т рои т елен
техник.
Георги Христов Каменов, строителен техник.
Цветана Иванова Кънова, строителен техник.
Георги Димитров Григоров, строителен техник.
Теменужка Асенова Попова, съдебна строителнотехническа експертиза.
Първолета Атанасова Митова, съдебна строителнотехническа експертиза,
Иванка Диланова Патлиджанска, строителен
инженер, гл. експерт „ВиК“, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Инж. Методи Бориславов Методиев, машинен
инженер.
Инж. Иван Константинов Димитров, електроинженер.
Инж. Емил Русев Русев, машинен инженер,
инженерно-техническа, автотехническа, инженерно-технологична, подемно-транспортни, строителни, пътни, минни машини, въжени линии и
влекове, транспортни ленти.
Сашко Василев Сираков, строителство и
архитектура, строителнотехническа експертиза.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Кирил Илиев Христов, автотехнически
експертизи.
Инж. Георги Петров Величков, машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ и специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Веселин Тодоров Пенев, автотехнически
експертизи,
Иван Стефанов Цацев, транспортно строителство.
Светослав Тушков Младенов, автотехническа
експертиза.
Инж. Ивко Пенков Иванов, автотехнически,
пожаротехнически, строителнотехнически експертизи, дефектоскопски експертизи.
Марин Тошев Маринов, автотехническа експертиза.
Веселин Тодоров Иванов, автомобилен транспорт – трактори и кари, оценител на машини и
съоръжения.
Петьо Димитров Димитров, автомобилен
транспорт – трактори и кари.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Тодоров Малджански, съдебно компютърно-техническа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Цветан Йорданов Петров, ветеринарна
медицина.
Петър Стоянов Доневски, зоотехник, ветеринарномедицински, агрономически експертизи.
Д-р Калина Господинова Христова, ветеринарен лекар.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Васил Цветков Галишки, строителен техник
и агроном.
Лилия Иванова Замфирова, агроном-инженер,
лозаро-градинарство и овощарство.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Димитър А лександров Златанов, експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях, земеделки машини,
оборудване и съоръжения и единични горски
дървета или група дървета.
Инж. Виолета Методиева Рачинска, оценител
промишлено и гражданско строителство.
Татяна Илиева Антонова, лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и
недвижими имоти.
Инж. Цецка Ангелова Ценова, лицензиран
оценител на машини, съоръжения, предприятия
и недвижими имоти.
Инж. Нина Василева Дакева, лицензиран
оценител на предприятия, машини и съоръжения
в сферата на електротехниката и електронната
промишленост, недвижими имоти.
Инж. Димитър Николов Рачински, лицензиран
оценител на машини в сферата на електротехниката и електронната промишленост, машиностроенето и металообработването, транспортни
средства и предприятия.
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Анелия Тодорова Лозанова, лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски
земи и подобренията в/у тях.
Инж. Николай Лалов Лалов, оценител на ел.
части, битова техника, кабели и др.
Инж. Стефчо Петров Симеонов лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Инж. Красимира Любенова Кръстева, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Цеца Петрова Петърчовска, експерт по проблеми, възникнали с деца и възрастни в областите
на социалната педагогика, и лица с криминогенно
поведение.
Румяна Миткова Стоянова, машинен инженер,
икономист – международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и
съоръжения, експерт-оценител на инвестиционен
проект и на недвижими имоти, автотехнически
и автооценителни експертизи, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов, геодезия – кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството.
Георги Христов Гетовски, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, подобренията
върху тях, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ивайло Ангелов Димитров, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, подобренията
върху тях, финансово-икономическа експертиза.
Маг. фарм. Оля Костадинова Николова, съдебна фармацевтично-оценителна експертиза.
Ирина Трайкова Узунова, специалист счетоводство и контрол, строителен техник, оценител
на недвижими имоти.
Бойко Борисов Ничев, специалист В и К и ТРЗ.
Силва Трифонова Диковска, икономист по
строителството. оценител на недвижими имоти.
Маргарита Цветанова Митанкина, специалист
по организация и безопасност на движението по
пътищата.
Мариета Бориславова Минкова, оценител на
недвижими имоти.
Десислава Здравкова Александрова, археология – антични и средновековни археологически
находки, архгеологически движими паметници
на културата.
Искрен Валериев Дилов, икономист (оценител
на автомобили и авточасти).
Иван Веселинов Тодоров, икономист, автоексперт и оценител.
Ели Ангелова Георгиева, експерт по прилагане на Закона за собствеността и ползуването
на земеделските земи.
359
31. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, към Апелативния
съд – София, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
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1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образование, специалност „Медицина“, специалист по
ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.
Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицинско образование с призната специалност „Нервни
болести“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова,
висше образование, специалност „Медицина“,
лекар – специалист по психиатрия.
Д-р Николай Радославов Дончев, висше образование, специалност „Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
Д-р Милияна Венелинова Първанова, висше образование, специалност „Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, висше образование, специалност „Клинична психология“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Анна Костадинова Целова, висше образование,
магистър по специалност „Социална педагогика и
социално подпомагане“, специализация „Андрагогика“, магистър по специалност „Психология“.
Ивайло Георгиев Панов, висше образование – бакалавър по специалността „Психология“,
магистър по специалност „Когнитивна наука“.
Силвия Николаева Антонова, висше образование, магистър по специалност „Юридическа
психология“.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Славка Михайлова Михайлова, висше образование, магистър по специалност „Счетоводство
на нефинансовите предприятия“, специализация
„Счетоводен мениджмънт в търговските дружества“.
Любка Иванова Костова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
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Райна Младенова Цветанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Анжела Трифонова Станоева, висше образование, специалност „Икономика и организация
на труда“.
Валентин Крумов Иванов, висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Ирен Петрова Александрова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Виолета Петрова Тодорова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Виолетка Каменова Найденова, средно образование, специалност „Счетоводство и планиране
на селското стопанство“.
Никола Иванов Петков, средно образование,
специалност „Счетоводство на селското и горското стопанство“.
Костадинка Илиева Иванова, висше образование – професионален бакалавър, специалност
„Икономика на кооперациите“.
Камелия Цветанова Трифонова, висше образование, специалност „Стопанско управление“.
Мариана Димитрова Младенова, висше образование, специалност „Управление на бизнеса“,
специализация „Бизнес и администрация“.
Цветелина Фидосова Недкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Габриела Ганчева Рачева, висше образование,
специалност „Социално-икономическа информация“.
Виктория Стефанова Петрова, висше образование – бакалавър, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше
образование, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цеца Вавилонова Рангелова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анатоли Николов Ранчев, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Соня Иванова Перинска, висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Симеон Савов Учанов, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Първолетка Петрова Христова, висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“.
Иванка Антонова Петкова, висше образование, специалност „Икономика на кооперациите“.
Илия Димитров Петров, висше образование,
специалност „Планиране на промишлеността“.
Лина Захариева Цветкова, висше образование, специалност „Икономика на вътрешната
търговия“.
Иванка Христова Виденова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Таня Сашова Тодорова, висше образование,
специалност „Финанси“, завършени курсове за
„Разработване и управление на проекти по програми на ЕС“ и на тема „Неправителствените
организации и тяхната роля при реализация на
европейски политики“.
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Надя Вергилова Стефанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност „Финанси“.
Пепка Алексиева Рангелова, висше образование по специалност „Икономика и управление
на селското стопанство“, средно образование по
специалност „Икономика“, профил „Промишленост и строителство“.
Пет рана Рангелова Ка лист ратова, висше
образование, специалност „Финанси и кредит“.
Исай Венков Киров, висше образование, специалност „Застрахователно дело“.
Калин Ангелов Найденов, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол, оценител
на машини и съоръжения“.
Крум Георгиев Милетиев, висше образование,
специалност „Финанси“.
Катя Георгиева Панова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Олег Димитров Тодоров, висше образование,
магистър по специалност „Финанси“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Емил Димитров Караенев, висше образование,
специалност „Селскостопанска техника“, оценител
на машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Румен Цветанов Вашков, висше образование,
специалност „Селскостопанска техника“.
Петко Евстатиев Спасов, висше образование,
спациалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, висше образование, специалност „Технология на
машиностроенето“, специалност „Сондиране и
добив на нефт и газ“, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Ванков Монов, висше образование,
специалност „Лесоинженерно дело“.
Радка Георгиева Гигова, средно образование,
специалност „Геология и проучване на полезните
изкопаеми, оценител на недвижими имоти“.
Серафим Каменов Серафимов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“ правоспособност за извършване
на дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност.
Лиза Петкова Изатовска, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Стефка Петрова Цекова, висше образование,
специалност „Горско стопанство“, оценител на
поземлени имоти в горски територии.
Стефан Александров Сайков, висше образование, специалност „Геология и проучване на
полезните изкопаеми“, включен в регистъра на
Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране за лицата с пълна проектантска
правоспособност по част „Инженерно-геоложки
проучвания“.
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Галена Георгиева Спасова, висше образование,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на промишлеността, на транспорта“.
Румяна Петкова Иванова, висше образование,
магистър, специалност „Машиностроителна техника и технологии“ и специалност „Транспортна
техника и технологии“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Младен Бойчев Цветанов, полувисше образование и учителска правоспособност, преподавател
по учебна и производствена практика – ДВГ.
Боян Борисов Лозанов, висше образование,
специалност „Мотострелкови войски“, гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
оценител на машини и съоръжения.
Румен Дамянов Георгиев, висше образование,
специалност „Транспорт и енергетика“.
Ивайло Петков Найденов, висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
сертификат за автоексперт – курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Горан Ценов Горанов, висше образование,
специалност „Минна електромеханика“.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване“.
Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше образование, магистър по специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, бакалавър по специалност „Организация и управление на тактическите
подразделения на строителни войски“.
Васил Константинов Василев, средно образование, специалност „Строител“.
Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше
образование, специалност „Архитектура“.
Виолета Борисова Рашевска, средно образование, специалност „Строител“, оценител на
недвижими имоти.
Мариета Георгиева Димитрова, средно образование, специалност „Строителство и архитектура“.
Л юд м и ла Гора нова, висше обра зова н ие,
специалност „Мостове и тунели“, оценител на
недвижими имоти.
Виолета Николова Якимова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“.
Ивчо Борисов Искренов, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Милка Тончева Гогова-Младенова, висше образование, специалност „Земеустройство“, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“.
Йорданка Лазарова Тодорова, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Дамянка Младенова Тодорова, средно специално образование по специалността „Строителство
и архитектура“.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

Емилия Петкова Зайнелова, средно специално
образование по специалността „Строителство и
архитектура“.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димит ър Петков Димитров, образование
висше, специалност „Зоотехника“.
Д-р Иво Боянов Иванов, висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образование, специалност „Икономика“, квалификация
агроном-икономист.
Петко Иванов Беличовски, висше образование,
специалност „Растителна защита“.
Теменужка Иванова Миланова, висше образование, специалност „Агроинженерство полевъдство“.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“.
Пламен Любенов Ерменков, образование
висше, професионална квалификация експерткинолог.
Анюта Петрова Каменова-Борин, висше образование, специалност „История“.
432
78. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, дирекция „СДО“,
на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с
Постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 0003/2010/000672 от 16.01.2014 г. възлага
на „Еми“ – ООД, БУЛСТАТ 812187989, представлявано заедно и поотделно от Емилия Панкова
Станкова и Дончо Жеков Станков, със седалище и
адрес на управление: Бургас, ул. Адам Мицкевич
1, вх. Б, ет. 3, ап. 7, следните недвижими имоти:
недвижим имот с идентификатор 07079.659.432, с
адрес на поземления имот: гр. Бургас, ул. ПЗ „Победа“, площ: 11 701 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, стар идентификатор: 17, квартал: 3, парцел:
IX, съседи: 07079.659.433,07079.659.495,07079.659.511,
07079.659.434,07079.659.435,07079.659.494, н яма
данни за идеални части; сграда: 07079.659.432.1,
застроена площ 149 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 07079.659.432,
адрес на поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“, ул. Вая; сграда: 07079.659.432.2, застроена
площ 374 кв. м, брой етажи 1, предназначение:
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промишлена сграда, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.659.432,
адрес на поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“, ул. Вая; сграда: 07079.659.432.3, застроена
площ 418 кв. м, брой етажи 1, предназначение:
промишлена сграда, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.659.432,
адрес на поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“, ул. Вая; сграда: 07079.659.432.4, застроена
площ 42 кв. м, брой етажи 1, предназначение:
промишлена сграда, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.659.432, адрес на поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“,
ул. Вая; сграда: 07079.659.432.5, застроена площ
285 кв. м, брой етажи 2, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 07079.659.432,
адрес на поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“, ул. Вая; сграда: 07079.659.432.6, застроена
площ 65 кв. м, брой етажи 1, предназначение:
промишлена сграда, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.659.432, адрес на поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“,
ул. Вая; сграда: 07079.659.432.7, застроена площ
894 кв. м, брой етажи 1, предназначение: хангар,
депо, гараж; сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 07079.659.432, адрес на
поземления имот: гр. Бургас, ПЗ „Победа“, ул.
Вая, за сумата 1 436 501 лв. Имотите се продават
такива, каквито са в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
487
112. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 288 от 10 май
2013 г. преобявява конкурс за редовна и задочна
докторантура за учебната 2013/2014 г. по следните научни специалности: редовна докторантура:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалности: Точно уредостроене – един
брой; Теория на механизмите, машините и автоматичните линии – един брой; Хидравлични и
пневматични задвижващи системи – един брой;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности:
Микроелектроника – един брой; Индустриална
електроника – два броя; Електронизация – един
брой; Елементи и устройства на автоматиката и
изчислителната техника – един брой; Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление – два броя; Електроснабдяване и
електрообзавеждане – един брой; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалности: Компютърни системи,
комплекси и мрежи – един брой; професионално направление 5.4. Енергетика, специалност:
Промишлена топлотехника – два броя; задочна
докторантура: професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност: Технология
на машиностроенето – един брой; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалности: Комуникационни мрежи
и системи – един брой. Необходими документи:
заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към
тях. Срок за подаване на документи: 2 месеца
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от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки: Технически университет – Габрово, ул.
Хаджи Димитър 4, отдел „Научно развитие“,
тел: 066/827-238.
537
89. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
„Проф. д-р Г. Павлов“, София, обявява конкурси
за докторантури и за заемане на академична
длъжност професор: за докторантура задочна
форма на обучение по научна специалност 4.03.07.
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека – един; за докторантура редовна
форма на обучение по научна специалност 4.03.11.
Ветеринарно-санитарна експертиза – един; за
заемане на академична длъжност професор по:
научна специалност 4.03.12. Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните
заболявания на животните към Изпитвателна регионална лаборатория – Велико Търново – един;
научна специалност 4.03.07. Паразитология и
инвазионни болести на животните и човека към
секция „Паразитология и ДДД“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите за участие в конкурсите
се подават в деловодството на НДНИВМИ в София, бул. Пенчо Славейков 15, за справки – тел.
02/952-12-77 и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
447
2. – Институтът по рибни ресурси – Варна,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент по научна специалност 04.02.12. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов,
професионално направление 6.3. Животновъдство,
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института – Варна 9000,
бул. Приморски 4, тел. (052) 63-20-66.
538
21. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през декември 2013 г. са продадени следните
обекти: 1. поземлен имот № 735 с 21 масивни
постройки, гр. Златица, м. Ханчето, община Златица, общински нежилищен имот, стопанисван от
„Галатея 2002“ – ЕАД, продаден на „Асарел – Медет“ – АД, представлявано от прокуриста Иван
Георгиев Дончев, за 180 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 36 000 лв.; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 216 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; 2. УПИ XXII-650, кв. 230, гр. София, м.
Подуяне – Редута, обособена част от „Софийски
имоти“ – ЕАД, продаден на „Балкан инженеринг
груп – 2011“ – ЕООД, представлявано от Николай
Верадинов Павлов, за 647 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 129 400 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 776 400 лв., изплатени изцяло
от купувача; 3. помещение № 1, гр. София, кв.
Илиянци, ул. Махония и бул. Рожен, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продадено на Грета Върбанова Христова за
20 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сдел-
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ката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4.
поземлен имот с идентификатор № 80981.350.347
(бивша Ученическа почивна база), с. Черни Осъм,
община Троян, област Ловеч, обособена част
от „Галатея 2002“ – ЕАД, продаден на „ВИМ
груп“ – ООД, представлавяно от Ивайло Руменов
Андонов, за 230 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и
чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 46 000 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
276 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 5.
ПИ с идентификатор 68134.4359.158, гр. София,
м. Люлин, 10 м. р., ул. Гоце Делчев, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
продаден на „Евроарт 2004“ – ЕООД, представлявано от Кирил Георгиев Попов, за 632 000 лв.,
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 126 400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 758 400 лв., изплатени
изцяло от купувача; 6. помещение към трафопост,
гр. София, ж.к. Дружба 2, до бл. 516, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено на „Го Трейд“ – ЕООД, представлявано
от Георги Емилов Божилов, за 3000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 7. поземлен имот
с идентификатор 68134.2824.1489, гр. София, ул.
Братя Станиславови 8, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, продаден
на Румен Димитров Филипов за 46 000 лв.; на
основание чл. 2 , т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 9200 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 55 200 лв., изплатени
изцяло от купувача; 8. помещение към трафопост,
гр. София, ж.к. Дружба 2, до бл. 206, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено на „Го Трейд“ – ЕООД, представлявано
от Георги Емилов Божилов, за 3000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 9. цех, гр. Банкя, ул.
Христо Смирненски 20, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Банкя“, продаден
на Костадин Христов Томов за 69 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
430
1. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 1 от 17.01.2014 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект „Регионално депо
„Братово-запад“ и площадкова инфраструктура в
УПИ ІІ-13,14,43,46 и УПИ І-47, масив 42, землище
с. Полски извор, община Камено, област Бургас,
етап ІІІ-1 „Обслужващи сгради и съоръжения
към регионално депо „Братово-запад“ в УПИ
ІІ-13,14,43,46, масив 42, землище с. Полски извор,
община Камено, област Бургас. Съгласно чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
502
1. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за: 1. парцеларен план на
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водопроводно и канализационни трасета за обект
„ПСОВ в ПИ № 87031.45.724 по КК, землище с.
Ябланово, община Котел“ за имоти с идентификатори № 87031.36.58, 87031.36.166, 87031.36.174,
87031.44.428, 87031.44.237, 87031.44.421, 87031.44.156,
87031.43.149, 87031.43.18, 87031.43.14, 87031.43.391,
87031.45.28, 87031.45.254, 87031.45.32, 87031.45.121,
87031.45.727, 87031.45.34, 87031.45.269, 87031.45.33,
87031.45.149, 87031.45.27, 87031.45.252, 87031.45.1,
87031.45.2 , 87031.45.3, 87031.45.4, 87031.45.5,
87031.45.9, 87031.45.10, 87031.45.11, 87031.45.12,
87031.45.13, 87031.45.15, 87031.44.161, 87031.44.1,
87031.44.2, 87031.44.241, 87031.44.3, 87031.44.4,
87031.45.288, 87031.44.445, 87031.45.264 и 87031.45.26
извън границите на урбанизираните територии;
2. парцеларен план на трасе на електропровод
за обект „ПСОВ в ПИ № 87031.45.724 по КК,
землище с. Ябланово, община Котел“ за имоти
с идентификатори № 87031.45.254. 87031.45.727,
87031.45.269, 87031.45.378 и 87031.45.726 извън границите на урбанизираните територии; 3. парцеларен
план на пътно трасе с трайна настилка за обект
„ПСОВ в ПИ № 87031.45.724 по КК, землище с.
Ябланово, община Котел“ за имоти с идентификатори № 87031.36.58, 87031.36.166, 87031.44.428,
87031.44.237, 87031.44.421, 87031.44.156, 87031.43.149,
87031.43.18, 87031.43.14, 87031.43.391, 87031.45.254,
87031.45.727, 87031.45.34, 87031.45.269, 87031.45.149,
87031.45.27, 87031.45.288, 87031.45.445, 87031.45.726
и 87031.36.174 извън границите на урбанизираните територии. На основание чл. 128 ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
474
61. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, obshtina@pavlikeni.bg, pavlikeni@vestel.bg,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за поземлени
имоти (ПИ) с № 000320 и № 000270 по картата
на възстановената собственост на с. Дъскот,
м. Диз Орман, община Павликени, с който се
образуват нови урегулирани поземлени имоти в
обхвата на ПИ № 000320, а именно – УПИ I-320,
УПИ II-320, УПИ III-320 и УПИ IV-320, както
и нови урегулирани поземлени имоти в обхвата
на ПИ № 000270, а именно – УПИ I-270 и УПИ
II-270, като се определят също и начинът на
застрояване, височината, плътността и интензивността на застрояване. Предназначението и
функциите на поземлените имоти не се променят. Новообразуваните урегулирани поземлени
имоти и конкретните технически показатели на
застрояването са показани в графичните части на
проекта. Проектът се намира в дирекция „УТС“
на общината, бул. Руски 4, стая 103, и може да
бъде разгледан от заинтересованите собственици
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат
право на възражение пред кмета на общината в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
535
3. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външен водопровод за ПИ 00833.5.231 в м. Пречиствателната,
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землище на гр. Ахелой, с трасе и сервитут на
водопровода, преминаващи през следните поземлени имоти: 00833.5.398 (полски път), 00833.5.381
(полски път), 00833.5.8 (нива, собственост на
Анастас Гюров), 00833.5.9 (нива, собственост на
Христо Христов), 00833.5.230 (собственост на
Полина Димитрова) и 00833.5.231 (собственост на
Боян Алексиев и др.), който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
536

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 5/2014 г.,
което е насрочено за 5.03.2014 г. от 14 ч. с оспорващ
кмета на община Сливен и по което предмет на
оспорване е Решение № 1007 от 28.11.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Сливен, в частта относно
редакцията на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за реда
и условията за превоз на пътници и багаж на
територията на община Сливен.
540
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 10015/2013 г. по описа на II отделение,
24 състав, насрочено за 12.05.2014 г. от 14 ч.
по жалба на Александър Веренов Карагьозов
и Виолета Верен Карагьозова от София срещу
Решение № 187 от 11.04.2013 г. на Столичния
общински съвет в частта за УПИ I-15, кв. 315б.
В едномесечен срок от деня на обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
525
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. д.
№ 11986/2013 г., V тричленен състав, по жалба
от Съюза на погребалните фирми в България
и „Мемориум“ – ЕООД, против раздел V от
Наредбата за гробищните паркове и погребалнообредната дейност на територията на Столична
община, приета с Решение № 368 от 26.04.2007 г.
на Столичния общински съвет.
539
Добричкият районен съд, гражданска колегия, призовава Ернс Херберт Диппел, роден на
13.12.1935 г. в Р. Германия, да се яви в Съдебната
палата за връчване на искова молба с вх. № 34203
от 26.11.2013 г. с приложените към нея доказателства ведно със съобщението по чл. 131 ГПК в
качеството на ответник по гр.д. № 5011/2013 г. по
описа на съда, предявена от Невяна Николаева
Колева-Диппел от с. Полковник Минково, ул.
Втора № 2, община Добрич, с предмет: иск за
родителски права и иск за издръжка. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
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случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК. Гражданското дело № 5011/2013 г. по
описа на ДРС е насрочено в открито съдебно
заседание за 4.03.2014 г. от 11 ч.
524
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите
партии на СГС, по партидата на ПП „Партия за
хората от народа“ със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 130 – 132, ет. 6, офис 9а, рег.
по ф. д. № 626/2010 г., следните промени: вписа
прекратяване на ПП „Партия за хората от народа“
по решение на извънредния конгрес, проведен на
5.08.2013 г.; открива производство по ликвидация
на ПП „Партия за хората от народа“ с шестмесечен
срок на завършване на ликвидацията, считано от
датата на вписване на решението; назначава за
ликвидатор на ПП „Партия за хората от народа“
Ивайло Стефанов Купенов; определя месечно
възнаграждение на ликвидатора в размер 500 лв.,
платимо от ПП „Партия за хората от народа“;
вписва промените в устава на партията, приети
на извънреден конгрес, проведен на 5.08.2013 г.,
които са неразделна част от решението; заличава
в политическия съвет на ПП „Партия за хората
от народа“ следните членове: Петър Симеонов
Ангелов – председател на политическия съвет, и
Андрей Любомиров Георгиев – заместник-председател; вписва Иван Стефанов Купенов за член на
политическия съвет на ПП „Партия за хората от
народа“; Политическа партия „Партия за хората
от народа“ се представлява от ликвидатора Иван
Стефанов Купенов; отхвърля заявлението в частта,
с която се иска вписване на нов председател на
ПП „Партия за хората от народа“.
623

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България
на основание чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 5 от устава
на съвета и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 6.03.2014 г. в 11 ч. в Университета по архитектура, строителство и геодезия,
София, бул. Христо Смирненски 1, аудит ория 205,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
на СР; 2. финансов отчет за 2013 г. и проект за
бюджет за 2014 г.; 3. освобождаване от отговорност
на УС; 4. избор на председател и УС на СР; 5.
текущи. Писмените заявления на кандидатите за
председател на съвета на ректорите и за членове
на управителния съвет се подават всеки ден от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“
до 15 ч. на 21.02.2014 г. при главния секретар на
Съвета на ректорите доц. д-р Григорий Вазов.
Писмените заявления на всеки от кандидатите
следва да носят печата на съответното висше
училище. При липса на кворум за вземане на
решение на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 3 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
592
31. – Управителният съвет на Българската
федерация по бокс, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
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сдружението на 6.03.2014 г. в 9 ч. в Бургас, ул.
Транспортна 6, х-л „Авеню“ – конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода 1.01 – 31.12.2013 г.; 2.
приемане на бюджет за 2014 г.; 3. разни. Канят
се членовете на сдружението или техни упълномощени представители в съответствие с устава
на сдружението да присъстват на събранието.
Регистрацията на членовете на сдружението и
техните пълномощници ще започне в 8 ч. и ще
приключи в 9 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на членовете в офиса на адреса на управление на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
582
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на асоц иа ц и я
„Български спортен кон“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на асоциацията на 18.03.2014 г. в
13 ч. в София, стадион „Васил Левски“, пресклуб
„България“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността, годишен финансов отчет и отчет на
КС за периода 2010 – 2013 г.; 2. отчет на УС за
финансовото състояние на асоциацията за изминалия период; 3. освобождаване от отговорност
на УС за досегашната му дейност; 4. промени в
устава; 5. освобождаване на УС и избор на нов
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
531
1. – Управителният съвет на Ротари клуб
София – Център, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 19.03.2014 г. в 19,30 ч. в София,
Дедеман София Принцес Хотел, бул. Мария-Луиза 131, при следния дневен ред: 1. изменение
на устава на сдружението с оглед привеждането
му в съответствие с разпоредбите на чл. 23 – 32
ЗЮЛНЦ; 2. потвърждаване на решенията на
общото събрание, взети на 28.11.2012 г.; 3. избор
на президент на сдружението; 4. избор на следващ (елект) президент на сдружението; 5. избор
на управителен съвет на сдружението. Съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС се счита за законно и може да
взема валидни решения, ако присъстват най-малко
половината от всички членове на сдружението.
Ако не се явят нужният брой членове за наличие
на кворум, заседанието на ОС се отлага за 1 час
по-късно при същия дневен ред и се счита за
законно колкото и членове да се явят.
532
1. – Управителният съвет на Организацията
на Таласемиците в България (ОТБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 15.01.2014 г.
свиква общо изборно събрание на 22.03.2014 г. в
14 ч. в София, Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка
25, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2013 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2013 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. промяна на седалище и адрес на управление на сдружението; 5. обсъждане и приемане на програма за развитие на сдружението; 6.
приемане на бюджет на сдружението за 2014 г.;
7. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на ОТБ при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
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място и при същия дневен ред, ако присъстват не
по-малко от десет членове. Ако присъстващите
са по-малко от десет, управителният съвет ще
насрочи ново общо изборно събрание.
485
58. – Съветът на директорите на Американската търговска камара в България, София – юридическо лице с нестопанска цел, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 2 от
устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на камарата на 24.03.2014 г. в 18,30 ч.
в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън София“, бул.
България 1, София, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на съвета на директорите
за 2013 г.; 2. приемане на бюджета за 2014 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членове на
съвета на директорите; 4. избор на нови членове
на съвета на директорите; 5. промени в устава на
Американската търговска камара в България; 6.
други. Поканват се всички членове на камарата
или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на
камарата в София, Бизнес Парк София, Младост
4, сграда 2, ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея
7 от устава на камарата общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
при същия дневен ред.
514
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 25.03.2014 г. в 17 ч. на адрес:
София, Столична община, район „Триадица“, ж.к.
Гоце Делчев, ул. Златишки проход 57, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане доклад-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2013 г.;
прооект за решение – ОС приема доклад-отчетът
на УС за дейността на сдружението през 2013 г.;
2. обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението през 2013 г.;
проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за дейността на сдружението през
2013 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
от отговорност за 2013 г.; проект за решение – ОС
освобождава управителния съвет от отговорност
за 2013 г.; 4. обсъждане и приемане проект на
УС за годишна програма за 2014 г. за осъществяване на дейността на сдружението; проект за
решение – ОС приема годишната програма за
осъществяване на дейността на сдружението през
2014 г.; 5. приемане бюджет на сдружението за
2014 г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за бюджет на сдружението за 2014 г.;
6. приемане на решение за персонални промени
по отношение на членовете на управителния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
приема решение за освобождаване от длъжност
на досегашни членове на управителния съвет и
избира нови членове на управителния съвет на
сдружението в съответствие с направените предложения в тази насока; 7. разни. Материалите за
събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление
в София, Столична община, район „Триадица“,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Златишки проход 57, всеки
работен ден от 8 до 18 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе същия ден и на същото място в 18 ч.
независимо от броя на членовете на сдружението,
регистрирали се за участие в общото събрание.
484
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Алианс Франсез Благоевград“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 28.03.2014 г. в 16 ч. в седалището на АФ в
Благоевград, ул. Ив. Михайлов 66, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на АФ
през изминалата 2013 г.; 2. актуални административни и организационни проблеми; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
567
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бокс Ботев“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 24.03.2014 г. в 17 ч. в Бургас,
к-с Меден рудник, бл. 91, вх. Г, ет. 2, ап. среден,
при следния дневен ред: 1. състояние на СНЦ
„Спортен клуб по бокс Ботев“; 2. вземане на
решение за прекратяване и заличаване на СНЦ
„Спортен клуб по бокс Ботев“. 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.
493
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ес О Ес ПТП“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 и сл. от устава на дружеството свиква на 26.03.2014 г. в 10,30 ч. в Бургас,
п.к. 8000, ул. Ген. Гурко 28, редовно годишно общо
събрание на сдружението при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2013 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС за
дейността на дружеството през 2013 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2013 г.; проект за решение – ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2013 г.; 4. промени в
състава на ОС и УС – приемане на нови членове и
освобождаване на настоящи членове; проект за решение – ОС приема новите членове и освобождава
предложените за освобождаване настоящи членове
на ОС и УС; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение – ОС взема решение за промени в устава на сдружението; 6. разни; проект за
решение – ОС приема направените предложения за
обсъждане и решения на членовете при спазване
на условията на устава и ЗЮЛНЦ.
492
1. – Управителният съвет на Гимнастически
клуб „Етър – Юнак“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
своите членове на 28.03.2014 г. в 18 ч. в салона на
Младежкия дом на Велико Търново при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
2013 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 19 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
571
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1. – Управителният съвет на Видинския съюз
на зърнопроизводителите, Видин, на основание
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 и 3 от
устава на сдружението свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на 14.03.2014 г. в 14 ч. във
Видин, ул. Рибарска 12, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС; 2. финансов отчет;
3. приемане на нови членове и освобождаване
на стари; 4. освобождаване на председателя на
УС; 5. освобождаване на управителния съвет; 6.
избор на председател на УС; 7. избор на членове
на УС; 8. изменения и допълнения в устава; 9.
приемане бюджета на сдружението.
585
5. – Управителният съвет на Сдружение на
ловц ите и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 1 от 22.01.2014 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 6.04.2014 г. в 10 ч. в
малкия салон на читалище „Слънце“ – гр. Ихтиман, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на СЛР ЛРД „Сокол“,
Ихтиман, през 2013 г.; 2. отчет на контролния
съвет за дейността на СЛР ЛРД „Сокол“, Ихтиман,
през 2013 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на СЛР ЛРД „Сокол“, Ихтиман, за 2013 г.
и предложение за разпределение на загубата и
печалбата за 2013 г.; 4. вземане на решение за
бракуване на ДМА; 5. промени в устава на СЛР
ЛРД „Сокол“, Ихтиман; 6. разни. При липса на
кворум за провеждането на общото събрание на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
569
1. – Управителният съвет на ловно-рибарско
сдружение „Калиакра“, Каварна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на сдружението на 11.04.2014 г. в 18 ч. в заседателната зала
на сдружението на ул. Раковска 19, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението
за едногодишен период; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане на бюджета за 2014 г.; 4. определяне на членския внос за 2015 г.; 5. избор на
ръководни органи; 6. избор на представител на ОС
на НЛРС – СЛРБ; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
597
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Любимец 2007“,
гр. Любимец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
17.03.2014 г. в 9 ч. в гр. Любимец, ул. Капитан Петко
войвода 4, при следния дневен ред: 1. промяна
на вида на извършваната от сдружението дейност
от частна в обществена полза; преобразуване на
сдружението в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност;
2. приемане на промени в устава на сдружението,
съобразени с изискванията по глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 3.
провеждане на нов избор на управителен орган
на сдружението; 4. провеждане на нов избор на
представляващия сдружението.
593
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество
на каракачаните – Мъглиж“, гр. Мъглиж, област
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Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28
от устава на сдружението свиква годишно общо
събрание на сдружението на 29.03.2014 г. в 17,30 ч.
в клуба на „КПДК Мъглиж“ в гр. Мъглиж, ул.
Иван Вазов 5, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението за периода
01.2013 – 12.2013 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната комисия за периода 01.2013 – 12.2013 г.; 3.
приемане отчета за дейността на председателя и
УС и доклада на ревизионната комисия за 2013 г.;
4. 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.
598
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СК „Оптик тенис клуб“, Панагюрище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.03.2014 г. в 18 ч. на адреса
на управление на сдружението в Панагюрище,
ул. Петър Горанов 14, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна в наименованието на сдружението; 2. приемане на промени в
устава на сдружението; 3. приемане на промени
в състава на управителния съвет и контролния
съвет на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
527
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Клуб
Здравец група за борба с остеопорозата – Четирилистна детелина“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 25.03.2014 г. в 9 ч. в Плевен, бул.
Русе 6, в сградата на читалище „Христо Ботев
1959“, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на управителния съвет на сдружението;
2. избор на председател на управителния съвет
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място. Писмените
материали са на разположение на членовете на
сдружението в залата на читалище „Христо Ботев
1959“ в Плевен на посочения адрес всеки вторник
и петък от седмицата от 9 до 10,30 ч.
595
1. – Управителният съвет на сдружение СКЛА
„Феникс 2004“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 29.03.2014 г. в 18 ч.
на адрес: Плевен, ул. Найден Геров 3, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
избор на председател на управителния съвет. Поканват се всички членове лично да присъстват
на общото събрание.
600
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб – Плевен“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 29.03.2014 г. в 18,30 ч.
на адрес: ул. Кала тепе 3, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. смяна на статута
и адреса на клуба. Поканват се всички членове
лично да присъстват на общото събрание.
528
2. – Управителният съвет на асоциация „Младежка инициатива за гражданско общество“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 31.03.2014 г. в 14 ч. в офиса на
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асоциацията на ул. Дойран 138, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциацията; 2. приемане на изменения и допълнения в
устава; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
разни. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание се намират в седалището на
асоциацията на адрес: Плевен, ул. Дойран 138,
ет. 5, и са на разположение на членовете всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
568
66. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“,
колективен член на СТДБ, на 29.03.2014 г. в 11 ч.
в сградата на сдружението Дом „Тракия“, с адрес: Пловдив, ул. Димитър Талев 49, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ за 2013 г.; 2.
отчет на контролната комисия за 2013 г.; 3. доклад
за извършен одит на годишния финансов отчет
за 2012 и 2013 г. от регистриран одитор Донка
Петрова 060/2003 г., на ИДЕС; 4. обсъждане и
приемане на отчетните материали; 5. обсъждане
и приемане на предложение за наемен договор; 6.
програма и бюджет за дейността на сдружението за
2014 г. – обсъждане и приемане; 7. потвърждаване
на всички решения на общото отчетно-изборно
събрание на Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“ от 23.06.2012 г.; 8. разни. Регистрацията на
присъстващите започва в 10,30 ч. на 29.03.2014 г.
на мястото на провеждане на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. УС кани
всички членове на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ да се явят в деловодството на
сдружението в работно време в срок до 16 ч. на
28.03.2014 г., за да платят членския си внос, както
и да получат новия формат на членска карта, с
която ще могат да се легитимират и вземат участие в гласуването на ОС. Неявяване в посочения
срок ще се счита за дезинтересиране от членски
провоотношения и едностранно прекратени такива
чрез отпадане поради неплащане на членски внос.
572
1. – Управителният съвет на фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния акт
свиква общо събрание на 5.03.2014 г. в 11,30 ч. в
Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на управителния съвет.;
2. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
566
14. – Управителният съвет на сдружение „Регионална индустриална стопанска асоциация“,
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.03.2014 г. в 15 ч. в Смолян, бул.
България 66, Дом на техниката, ет. 3, зала 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
от 2007 до 2013 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на УС; 3. вземане на решение
за промяна на наименованието и на адреса на
управление на сдружението; 4. приемане на нов
устав на сдружението; 5. избор на управителни
органи; 6. приемане на стратегия за развитие на
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сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
526
1. – Управителният съвет на СНЦ „Сияние
за живот“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.03.2014 г. в 10 ч. в Стара Загора, ул. Хан
Тервел 50, ап. 29, при следния дневен ред: 1. отчет
на ръководството за дейността на СНЦ „Сияние
за живот“ за периода от 2008 до 2013 г.; 2. освобождаване на управителния съвет и управителя на
сдружението поради изтичане на мандата им; 3.
избор на нов управителен съвет и нов председател
на сдружението; 4. промяна на устава – смяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 5. определяне насоките и бъдещите проекти
на сдружението за 2014 г. – 2015 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред от 11 ч.
594
2. – Управителният съвет на Автомобилен
спортен клуб „Стара Загора Мотор спорт“, Стара
Загора, на основание чл. 22 от устава на клуба и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 11.04.2014 г. в 17 ч. в Стара Загора, ул. Никола
Петков 20, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение на основание чл. 40, т. 1 от устава на
сдружението за прекратяването му; 2. откриване
на производство по ликвидация на клуба; 3. избор
на ликвидатор на клуба; 4. приемане на баланс
и отчет на клуба; 5. разни.
599
3. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „ЛРД – Тервел“, гр. Тервел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.04.2014 г. в 10 ч. в заседателната
зала на Община Тервел, гр. Тервел, ул. Св. св.
Кирил и Методий 8, при следния дневен ред: 1.
проверка на легитимността и числеността на
делегатите на ОС, избрани от ловните дружини;
2. отчетен доклад за дейността на управителния
съвет и СЛР „ЛРД – Тервел“ през 2013 г.; 3. отчет
за финансовото и икономическото състояние на
СЛР „ЛРД – Тервел“; 4. отчет на контролния
съвет на СЛР „ЛРД – Тервел“; 5. приемане на
финансовия план за основни дейности на СЛР
„ЛРД – Тервел“; 6. определяне размера на членския внос и други вноски към сдружението за
2015 г.; 7. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при
липса на кворум събранието ще се проведе от
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
601
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“, гр. Трън, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 28.03.2014 г. в 10 ч. в ресторант-гостилницата на пл. Владо Тричков в гр. Трън, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на ЛРС „Руй“ за 2013 г.; 2. отчет на КК за 2013 г.;
3. приемане програма за работа на сдружението
през 2014 г.; 4. финансов отчет за 2013 г. и бюджет
за 2014 г.; 5. утвърждаване на сумата за членски
внос за 2015 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
529
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1. – Управителният съвет на СК „Борба и
самбо“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
28.03.2014 г. в 17 ч. в сградата на Спортна зала
„Диана“ – Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на СК „Борба и самбо“ – Ямбол,
за периода 2012 – 2013 г.; 2. финасов отчет на
клуба за периода; 3. приемане на проектобюджет
на СК „Борба и самбо“ за 2014 г.; 4. промени в
устава; 5. предложение за избор на ръководни
органи – управителен съвет и председател. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Всички
материали, свързани със събранието, се намират
в седалището на СК „Борба и самбо“, Ямбол, и
са на разположение на всички членове на клуба.
530
25. – Управителният съвет на БК „Тунджа“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 31.03.2014 г. в 17,30 ч.
в сградата на Спортна зала „Диана“ – Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БК „Тунджа“ – Ямбол, за периода 2009 – 2014 г.;
2. отчет на контролния съвет за периода; 3.
финансов отчет на клуба за 2013 г.; 4. приемане
на бюджет за 2014 г.; 5. промени в устава на БК
„Тунджа“ – Ямбол; 6. насоки за развитието на
баскетбола в община Ямбол за периода 2014 – 2019;
7. избор на ръководни органи – управителен съвет,
председател. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали, свързани със събранието, се
намират в седалището на БК „Тунджа“ – Ямбол,
Спортна зала „Диана“, и са на разположение на
всички членове на клуба.
596
59. – Управителният съвет на ВСК „Карасура – 24620“, с. Свобода, област Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
свиква общо събрание на 28.03.2014 г. в 14,35 ч.
в киносалона на военно формирование 24620 – с.
Свобода, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на управителния съвет за
2013 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
2013 г.; 3. избиране и освобождаване на членове
на управителния съвет; 4. предложения за финансовия план на ВСК „Карасура – 24620“ за
2014 г.; 5. разни.
570
Бюлент Салим Шабан – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Инициативи за
регионално развитие „Гражданско общество“, с.
Вълнари, в ликвидация по ф.д. № 384/2006 г. по
описа на Шуменския окръжен съд, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани своите кредитори да
предявят вземанията си.
533

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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