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за предприятия и строителство,
„Малтийска компания за управление
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 58
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162,
т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Живко
Михайлов Михайлов от длъжността директор
на дирекция „Логистика“ в Министерството
на отбраната и от военна служба, считано от
20 април 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2244

УКАЗ № 59
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам ака демик Иван Тодоров
Тодоров с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за
развитието на науката.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2245

УКАЗ № 60
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-полков
ник Симеон Стефанов Симеонов с орден
„За военна заслуга“ първа степен за осо-

бено значимия му личен принос и заслуги
при изграждането и развитието на бойните
способности на Военновъздушните сили и
отбраната на страната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2279

УКАЗ № 61
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам о.з. генерал-майор Тодор
Трифонов Тодоров с орден „За военна заслуга“ първа степен за особено значимия
му личен принос и заслуги при изграж дането и развитието на бойните способности
на Военновъздушните сили и отбраната на
страната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2280

УКАЗ № 62
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно полковник Атанас
Илиев Атанасов с орден „За военна заслуга“
втора степен за особено значимия му личен
принос и заслуги при изграждането и развитието на бойните способности на Военновъздушните сили и отбраната на страната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2281
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УКАЗ № 63
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно полковник Атанас Асенов Димитров с орден „За военна
заслуга“ втора степен за особено значимия
му личен принос и заслуги при изграждането и развитието на бойните способности
на Военновъздушните сили и отбраната на
страната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2282

УКАЗ № 64
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ВЕСТНИК

нето и развитието на бойните способности
на Военновъзду шните сили и отбраната на
ст раната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2284

УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о.з. полковник Филип Георгиев Цеков с орден „За военна заслуга“ втора
степен за особено значимия му личен принос
и заслуги при изграждането и развитието на
бойните способности на Военновъздушните
сили и отбраната на страната.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски

ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да вам посм ър т но пол ковн и к
Георги Пенков Божилов с орден „За военна
заслуга“ втора степен за особено значимия
му личен принос и заслуги при изграждането и развитието на бойните способности
на Военновъздушните сили и отбраната на
страната.

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2285

УКАЗ № 67

Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2283

УКАЗ № 65

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о.з. полковник Тома Тасев
Ковачев с орден „За военна заслуга“ втора
степен за особено значимия му личен принос
и заслуги при изграждането и развитието на
бойните способности на Военновъздушните
сили и отбраната на страната.
Издаден в София на 28 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да вам посм ър т но пол ковн и к
Димо Иванов Димов с орден „За военна
засл у га“ втора степен за особено значими я
м у личен принос и засл у ги при изг ра ж да-
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2286
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 28 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г.
за българските неделни училища в чужбина
(обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 5
и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и по български език за
децата от предучилищна възраст“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обучението в българските неделни
училища в чужбина се осъществява при:
1. организации на българи, живеещи извън
Република България, регистрирани съгласно
законодателството на съответната държава за
извършване на образователно-културна дейност;
2. дипломатическите представителства на
Република България в чужбина;
3. български православни църковни общини;
4. Славянобългарския манастир „Св. Вмчк.
Георги Зограф“ – Атон, Гърция.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Българските неделни училища могат
да извършват:
1. обучение по български език за деца от
предучилищна възраст;
2. обучение по български език за деца в
училищна възраст, които не владеят български
език; обучението се осъществява при условия
и по ред, определени от министъра на образованието и науката;
3. подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български
език и литература, по история и по география
на България.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 3 се създава т. 8:
„8. училището организира дневна форма на
обучение; училището може да организира и
дистанционна форма на обучение при условия
и по ред, определени от министъра на образованието и науката.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „по чл. 1, ал. 3“ се заменят
с „по чл. 1, ал. 3, т. 1, 3 и 4“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Издадените удостоверения за проведено
обучение се въвеждат от училищния ръководител в Регистър на удостоверенията за проведе-
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но обучение в българските неделни училища
в чужбина като основни данни и сканирани
изображения.“
§ 5. В чл. 5, ал. 1 след думата „цялостната“
се добавя „учебно-възпитателна, методическа,
организационна и контролна“.
§ 6. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „по чл. 1, ал. 3“ се заменят
с „по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3“.
2. В т. 8 след думата „организацията“ се
добавя „по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предложение за отписване от Списъка
на българските неделни училища в чужбина
се прави от ръководителя на съответната организация по чл. 1, ал. 3 или по инициатива
на министъра на образованието и науката, на
министъра на външните работи или на председателя на Държавната агенция за българите
в чужбина.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При отписване от Списъка на българските неделни училища в чужбина ръководителят
на организацията по чл. 1, ал. 3 предоставя в
Министерството на образованието и науката
документацията по чл. 3, т. 7, букви „а“ – „г“.
§ 8. В чл. 10 след думата „класове“ се поставя запетая и се добавя „година на раждане“.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дипломатическите представителства на
Република България в съответната държава,
министърът на външните работи и председателят на Държавната агенция за българите
в чужбина съдействат на министъра на образованието и науката за осъществяване на
контрол по организацията на дейностите на
българските неделни училища в чужбина.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 10. В чл. 12 ал. 4 се изменя така:
„(4) Размерът на средствата по ал. 1 може
да се диференцира в зависимост от ценовото
равнище в различните страни, формата на
обучение, броя на училищата на определената
територия и други обективни фактори, определящи различия в разходите или свързани
с политиката за финансово подпомагане на
неделните училища.“
§ 11. В чл. 13 т. 2 се изменя така:
„2. останалите 50 на сто – в срок до 31
декември, а за българските неделни училища
към дипломатическите представителства на
Република България в чужбина – в срок до
28 февруари на следващата година.“
§ 12. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) Сумите по чл. 13 могат да се намалят
с размера на дължимите за възстановяване
средства от организациите по чл. 1, ал. 3
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за изминала учебна година, определени въз
основа на предоставен отчет за съответното
училище.“
Заключителна разпоредба
§ 13. Параграф 5 от преходната разпоредба
на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 334 на Министерския съвет
от 2011 г. за българските неделни училища
в чужбина (ДВ, бр. 99 от 2011 г.) се отменя.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 28 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм., бр. 96 от
2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се уреждат трудовите и
непосредствено свързаните с тях отношения
между членовете на екипажа на кораб, плаващ
под българско знаме, и корабопритежателя,
включващи условията за наемане на работа и
за сключване на трудов договор, като работно
време, възнаграждения, почивки, платен годишен отпуск, репатриране, социално-битови
условия на борда и отговорност на корабопритежателя при болест и злополука на членовете на екипажа, които с оглед спецификата
в областта на търговското корабоплаване се
налага да бъдат уредени различно от общото
трудово законодателство.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Корабопритежателят е длъжен да комплектува корабите с необходимия по численост
екипаж, за да се гарантира безопасно, ефективно и сигурно експлоатиране на корабите.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Корабопритежателите на кораби, плаващи под българско знаме, които за наемане
на работа на моряци ползват услугите на
посредници, установени в държави, в които
Морската трудова конвенция от 2006 г., приета
в Женева на 23 февруари 2006 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (ДВ,
бр. 76 от 2013 г.), не се прилага, осигуряват

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

чрез мерките, предвидени във вътрешните им
процедури, че тези посредници отговарят на
изискванията на конвенцията.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „и данъчен номер по регистрация“ се заменят с „или ЕИК“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. място на работа;“
в) в т. 7 след думата „лицето“ се добавя „с
постоянен характер“;
г) в т. 8 думата „срок“ се заменя с „времетраене“;
д) в т. 9 думата „удължен“ и запетаята пред
нея се заличават;
е) точки 10 – 14 се изменят така:
„10. продължителност на непрекъсната
работа на борда на кораб;
11. място/право на репатриране;
12. срок на предизвестие за едностранно
прекратяване на договора, който е еднакъв
и за двете страни;
13. договорените от страните парични помощи и/или обезщетения във връзка с опазване на здравето и социалното осигуряване
на член на екипажа;
14. препратки към колективен трудов договор, ако е приложим;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Трудовият договор се изготвя и подписва в три екземпляра. Един екземпляр се
съхранява на борда на кораба от капитана,
а останалите са за страните по договора.
Трудовият договор се изготвя в двуезични
екземпляри – на български и на английски
език, като предимство има текстът на български език. В случай че трудовият договор
не е изготвен по предвидения в предходното
изречение начин, на корабите, с изключение
на тези, които извършват плаване само между
български пристанища, задължително се съхранява екземпляр от стандартния формуляр
на договор на английски език.“
§ 4. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Копие от Морската трудова конвенция от 2006 г., копие от колективен трудов
договор, когато такъв договор е сключен,
копие от Споразумението относно Морската
трудова конвенция от 2006 г., сключено на
19 май 2008 г. между организациите, представляващи работодателите и работниците в
сектора на морския транспорт (Асоциациите
на корабособствениците от Европейската
общност (ECSA) и Европейската федерация
на транспортните работници (ETF), и копие
от наредбата се съхраняват на леснодостъпно
място на борда на кораба. На членовете на
екипажа на борда на корабите, плаващи под

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

българско знаме, се предоставя достъп до
горепосочените документи. Достъпът може
да се предостави по електронен път.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Членовете на екипажа имат право да
бъдат репатрирани при настъпване на някое
от обстоятелствата, предвидени в чл. 10, ал. 1,
като дестинацията трябва да бъде в някоя от
държавите, с които може да се приеме, че членът на екипажа има значителна връзка, като:
1. мястото, на което членът на екипажа е
встъпил в трудово правоотношение;
2. мястото, посочено в колективния трудов
договор;
3. държавата, в която живее членът на
екипажа;
4. друго място, което е договорено в трудовия договор.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. писмен отказ от страна на члена на
екипажа за изпълнение на трудовите му задължения във военни зони или при насочване
на кораба към военна зона.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на смърт на член на екипажа
работодателят е длъжен да репатрира тленните
му останки.“
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Работодателят има право да репатрира член на екипажа при констатирано от
него нарушение на действащото в Република
България законодателство, на индивидуалния
трудов договор или на системата от правила
за безопасно управление на кораба.“
§ 8. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) В зависимост от специфичния
характер и условията на работа работодателят
прилага и определя следната продължителност
на работното време:
1. нормалната продължителност на работното време на лицата, наети на борда на
кораб, плаващ под българско знаме, е 8 часа
дневно при петдневна работна седмица;
2. работодателят може да установи сумирано
изчисляване на работното време за период,
който не може да бъде повече от 12 месеца,
при работа на смени и/или по график с продължителност на работното време над нормалната продължителност, установена в т. 1.
(2) Работодателят след консултации със
синдикални организации там, където има,
може да отлага ползването на седмичните
почивки, когато това е предвидено в трудовия
договор, подписан между работодателя и член
на екипажа, и/или във вътрешни актове на
работодателя, и/или в действащ колективен
трудов договор в предприятието. В случаите на предходното изречение работодателят
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може да установи и сумирано изчисляване на
работното време за период, който не може да
бъде повече от 12 месеца.“
§ 9. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) При сумирано изчисляване на
работното време нощните часове се превръщат
в дневни с коефициент, равен на отношението
между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени
за подневното отчитане на работното време
за съответното работно място.
(2) При сумирано изчисляване на работното
време действително отработеното време на
член на екипажа след превръщането на нощните часове в дневни при всички случаи се
отнася единствено към нормата, определена
съгласно установения период на сумиране и
нормалната продължителност на работното
време (8 часа при 5-дневна работна седмица).
(3) Нормата работно време при сумирано
изчисляване на работното време се определя
като произведение от броя на работните дни за
установения период на сумирано изчисляване
и нормалната продължителност на работното
време през деня.“
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималната продължителност на
почивката на членовете на ек ипа жа е в
съответствие с установената в действащото
законодателство, но не по-малка от 10 часа
за период 24 часа и 77 часа за всеки 7-дневен
период.“
2. В ал. 2, изречение второ след думите
„14 часа“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Почивките по ал. 3 не се включват в
работното време. Прекъсването на работното
време с почивки до 15 минути два пъти дневно
се включва в работното време.“
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При необходимост от осигу ряване
непосредствената безопасност на кораба, на
лицата или товара, намиращи се на борда,
или за предоставяне помощ на други кораби
или лица, изпаднали в беда на море, капитанът може да измени или да отмени графика
с работното време и времето за почивка на
членовете на екипажа и да изисква от всеки
член на екипажа да работи толкова часове,
колкото са необходими за възстановяване на
нормалната обстановка.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След възстановяване на нормалната
обстановка капитанът осигурява на всяко
лице, работило по време на планираната по
график почивка, ползване на съответна компенсационна почивка.“
§ 12. В чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. минималното време за почивка (брой
часове за почивка), регламентирано в чл. 17.“
§ 13. В чл. 22 ал. 4 се изменя така:
„(4) Всеки член на екипажа получава копие
от отчетната форма по ал. 1, отнасяща се за
него, което е заверено от капитана или от
друго лице, упълномощено от капитана, и от
члена на екипажа.“
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отработените часове през дните на
отложените междуседмични почивки по смисъла на чл. 16, ал. 2 и официалните празници
в рамките на нормалната продължителност
на работното време не се считат за извънреден труд.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При установено сумирано изчисляване
на работното време часовете над нормалната
продължителност на работното време се считат
и се заплащат като извънреден труд, изчислен на базата на основната работна заплата
и допълнителните трудови възнаграждения
с постоянен характер, само ако компенсационните почивки по чл. 88б, ал. 8 от Кодекса
на търговското корабоплаване не са реално
използвани до приключване на установения
период на сумирано изчисляване на работното
време.“
§ 15. В чл. 26 думите „по спасяване на
човешки живот или имущество, както и за
опазване на околната среда от замърсяване“
се заменят с „по спасяване на кораба, човешкия живот, товара, имущество или на друг
кораб, както и за опазване на околната среда
от замърсяване“.
§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „извънреден и нощен“
се заличават.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако не е предвидено друго в
Кодекса на търговското корабоплаване“.
§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки член на екипажа има право да
ползва платен годишен отпуск в размери, установени в Кодекса на труда и подзаконовите
актове по прилагането му и/или в колективен
трудов договор в предприятието, но не помалко от 2,5 календарни дни за всеки месец,
отработен на борда на кораба.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Работодателят осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на броя
отработени седмични почивки в случаите на
отлагането им по чл. 88б, ал. 12 от Кодекса
на търговското корабоплаване.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) При репатриране след изчерпване на
всички компенсационни почивки и отпуски
работодателят по своя преценка може да
предостави или прекрати без съгласието на
члена на екипажа ползването на допълнителен
целеви отпуск за изчакване качване на кораб
до 60 календарни дни последователно или с
прекъсвания. Заплащането на този отпуск
се изчислява на базата на основната работна
заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер само за дните
реално използван целеви отпуск.
(5) Когато през време на ползването на
отпуск по ал. 4 на член на екипажа бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск,
ползването на допълнителен целеви отпуск
се прекъсва. Дните установен допълнителен
целеви отпуск за изчакване качване на кораб
не се считат за част от годишния отпуск и не
се натрупват за календарната година или за
следващата такава. Работодателят не начислява
и не дължи парично обезщетение за непредоставен/неизползван допълнителен целеви
отпуск за изчакване на кораб и такова не се
начислява и изплаща и при прекратяване на
трудовото правоотношение.“
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Платеният годишен отпуск се ползва
от члена на екипажа след писмено разрешение от работодателя и след репатриране. При
сумирано изчисляване на работното време
платеният годишен отпуск се ползва след
използване на компенсационните почивки в
съответствие с установеното в действащото
законодателство по чл. 88б от Кодекса на
търговското корабоплаване.“
2. В ал. 3 думите „максималната продължителност на непрекъсната работа на
борда на кораба“ се заменят с „договорената
продължителност на непрекъсната работа на
борда на кораба“.
§ 19. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. По взаимно съгласие между страните по трудовото правоотношение ползването
на основен и допълнителен платен годишен
отпуск и компенсационни почивки може да
бъде заменено изцяло или частично с изплащане на парично обезщетение, изчислено на
базата на основното трудово и допълнителните
трудови възнаграждения с постоянен характер.“
§ 20. В глава втора се създава раздел Vа
„Трудово възнаграждение“ с чл. 35а – 35в:
„Раздел Vа
Трудово възнаграждение
Чл. 35а. (1) С колективен и/или индивидуален трудов договор може да се определя
различното съотношение между основната
работна заплата и допълнителните или други
трудови възнаграждения и плащания.
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(2) Заплащането по чл. 88б, ал. 8 от Кодекса
на търговското корабоплаване се извършва на
базата на основното и допълнителни трудови
възнаграждения с постоянен характер. При
прекратяване на трудовото правоотношение
преди компенсирането по чл. 88б, ал. 8 от
Кодекса на търговското корабоплаване часовете над нормалната продължителност на
работното време се заплащат на базата на
основната работна заплата и допълнителните
трудови възнаграждения с постоянен характер.
Чл. 35б. На членовете на екипажа се предоставят ежемесечни отчети за дължимите
им плащания и платените суми, включително
възнаграждения, допълнителни заплащания
и за използвания обменен курс, когато плащанията са направени във/при различни от
договорените валута или курс.
Чл. 35в. Когато работодателят е забавил
изплащането на месечното трудово възнаграждение на член на екипажа с повече от един
месец, членът на екипажа може да се обърне
за съдействие към органите на държавния
пристанищен контрол.“
§ 21. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Корабопритежателят е длъжен:
1. да осигури снабдяване на борда на кораба с хранителни продукти и питейна вода
според състава на екипажа, времетраенето и
характера на пътуването;
2. да предостави безплатна храна за периода
на заетост на членовете на екипажа на борда
на кораба.“
2. В ал. 2 думите „Наредба № 16 от 1994 г.
за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 64 от 1994 г.)“ се заменят с
„Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните
норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63
от 2005 г.)“.
§ 22. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:
„(2) Корабопритежател ят осиг у рява на
борда на кораба:
1. подходящи условия и оборудване за отдих
и възстановяване, включващо аудио-видео
възпроизвеждащи устройства и носители, тихи
игри и съоръжения за спортуване;
2. адекватен достъп до телефонни и интернет
комуникации, където е възможно.“
§ 23. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. Браншовите синдикални и работодателски организации съвместно с органите
на местното управление и доброволчески организации в областта на морския транспорт
участват в осъществяването на контрол върху
съществуващата материална база и организираните услуги в българските пристанища с
цел подобряването им. Лицата по предходното
изречение съдействат за изграждането и поддържането на материална база в зависимост
от възможностите им и на база на писмени
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договорености, в които участват, и/или колективни споразумения, които са приели и
подписали.“
§ 24. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:
„(1) На членовете на екипажа се предоставят без заплащане:
1. медицинско обслужване;
2. основни зъболекарски услуги;
3. достъп до необходимите лекарства и
медицинско оборудване в съответствие с
разпоредбите на Наредба № 9 от 2003 г. за
медицинското обслужване на корабите (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 26 от
2006 г.).“
§ 25. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Работодателят поема разноските
по погребението в случай на смърт на член
на екипажа, настъпила на борда на кораба
или на брега по време на изпълнението на
трудовия договор.“
§ 26. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Работодателят сключва подходяща
застраховка за покриване изцяло на възможни
непредвидени разходи за лечение и обезщетения, произтичащи от чл. 46, 49, 52 и 54.“
§ 27. В глава втора се създава раздел VIII
„Разглеждане на жалби на борда на кораб“ с
чл. 54б и 54в:
„Раздел VIII
Разглеждане на жалби на борда на кораб
Чл. 54б. (1) На всеки кораб, плаващ под
българско знаме, работодателят има задължение да приеме и установи писмени процедури
за разглеждане на индивидуални жалби на
борда на кораба. Процедурите имат за цел
справедливото, ефективно и бързо обработване на всяка жалба, подадена от членовете
на екипажа, срещу евентуални нарушения на
изискванията на Морската трудова конвенция
от 2006 г., включително относно правата на
членовете на екипажа.
(2) Забранява се всяка форма на преследване
на членовете на екипажа за подаване на жалби.
(3) Всеки член на екипажа има право да
предяви правата си по съдебен ред по предмета
на жалбата съобразно действащото българско
законодателство.
Чл. 54в. (1) Установените на борда на кораба
писмени процедури трябва да осигуряват вземането на решение по жалбите на възможно
най-ниско ниво, като предвиждат следното:
1. жалбите първо да се отправят до прекия
ръководител на подаващия жалбата член на
екипажа;
2. прекият ръководител предприема мерки и действия за разрешаване на проблема
в рамките на определените в процедурите
срокове, съответстващи на сериозността на
разглежданите проблеми.
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(2) Процедурите не трябва да ограничават
правото на членовете на екипажа да подават
жалби директно до капитана и ако те считат
за необходимо – до работодателя, до Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и
до Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“. Ако прекият ръководител не може
да разреши проблема по задоволителен за
члена на екипажа начин, последният може
да се обърне към капитана, който трябва да
се заеме със случая лично.
(3) Процедурите за разглеждане на жалби на борда на кораба включват правото на
члена на екипажа да бъде придружаван или
представляван по време на разглеждането на
подадената от него жалба, както и правото на
защита срещу евентуалното му преследване
за подаване на жалби.
(4) На борда на кораба се води регистър
на всички подадени жалби. Решенията по
подадените жалби се съставят в писмен вид
и копия от тях се предоставят на съответния
член на екипажа, подал жалбата.
(5) Aко дадена жалба не може да бъде
разрешена на борда, въпросът се отнася до
работодателя, който в определения съгласно
вътрешните процедури срок взема решение по
въпроса, когато това е подходящо, в консултации със съответните членове на екипажа или
с други лица, които могат да ги представляват
по закон.
(6) На всички членове на екипажа, наети
на борда на кораб, плаващ под българско
знаме, в допълнение към копието от моряшкия трудов договор се предоставя и копие от
приложимите на борда на кораба процедури
за разглеждане на жалби.
(7) Писмената процедура съдържа задължително следните реквизити:
1. актуален адрес и координати за контакт
на работодателя, на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“;
2. името на лицето или лицата на борда на
кораба, които могат поверително да предоставят на членовете на екипажа безпристрастни
съвети относно техните жалби и да ги подпомогнат по друг начин при прилагането на
процедурите за подаване на жалби;
3. адрес и координати за контакт с компетентния орган в държавата, в която живее
членът на екипажа, в случай че на борда на
кораба има наети чужди граждани.“
§ 28. В чл. 60 се създава ал. 3:
„(3) Корабопритежателят при извършването
оценка на риска във връзка с управлението на
безопасността и здравето при работа следва
да се позовава на съответната статистическа
информация от неговите кораби, както и на
предоставената от компетентната власт обща
статистическа информация.“
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§ 29. В чл. 93 след скобите се поставя запетая, добавят се думите „спазвайки указанията
на Международната организация на труда“ и
се поставя запетая.
§ 30. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 2 думите „Време за почивка“ се
заменят с „Почивка“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. „Компенсационна почивка“ е почивка, която се полага на член на екипажа при
нарушаване на установения за него график
за работно време и почивки, както и реално компенсираните отработени часове над
нормалната продължителност на борда на
кораб съгласно установения график на работа, с използването на почивки на брега след
репатриране.“;
в) създават се т. 11 – 13:
„11. „Преследване“ са всички недобронамерени действия, предприети от всяко лице
срещу даден член на екипажа във връзка с
жалба срещу нарушения на изискванията на
Морската трудова конвенция от 2006 г.
12. „Военни зони“ са районите с определен допълнителен военен риск по последното
издание на Лойдс относно изключените райони (War Risk Trading Warranties), за които се
изисква допълнителна застраховка.
13. „Споразумение за наемане на работа
на морски лица“ включва както самия трудов
договор, така и членовете на споразумението.“
3. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. Тази наредба е в съответствие със
Споразумението относно Морската трудова
конвенция от 2006 г., сключено на 19 май
2008 г. между организациите, представляващи
работодателите и работниците в сектора на
морския транспорт (Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност
(ECSA), и Европейската федерация на транспортните работници (ETF).
§ 1б. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението,
сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA)
и Европейската федерация на транспортните
работници (ETF) относно Морската трудова
конвенция от 2006 г., и за изменение на Директива 1999/63/ЕО (ОВ, L 124 от 2009 г.) и чл. 5
и 7 от Директива 2013/54/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.
относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на
Морската трудова конвенция от 2006 г. (ОВ,
L 329 от 2013 г.).“
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§ 31. Приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 21, ал. 1
Табло за работното време и почивките на членовете на екипажа на борда на кораба
Table of the shipboard working arrangements for crew members on board
И ме на кораба/ Name of sh ip ...................... Зна ме на кораба/ F lag of sh ip ......................
Номер по ИМО/IMO Number ...................... Последна актуализация на таблото/Last updated ......................
от/from (.......) до/to (.......) страници/pages.
Минимален брой часове в почивка/Minimum hours of rest:
Минималният брой часове в почивка не може да бъде по-малко от 10 часа за период от 24 часа
и 77 часа за всеки 7-дневен период/Minimum hours of rest shall not be less than 10 hours in a period
of 24 hours and 77 hours in any 7-day period.
Други изисквания/Other requirements: …………………………….........................................................………………………..
№
по
ред
No

Име, презиме, фамилия/Name,
Surname,
Family name

Длъжност/
Rank

Работни часове всекидневно/
Daily work hours
на море/
at sea

Общо часове в
почивка/
Total rest hours

в пристанище/
in port

на
вахта/
on
watch

извън
вахта/
not on
watch

на
вахта/
on
watch

извън
вахта/
not on
watch

от ______
до ______
from ____
to _______

от ______
до ______
from ___
to ______

от ______
до ______
from ___
to ______

от ______
до ______
from ___
to ______

Коментари/
Comments

на море/
at sea

в пристанище/
in port

почивка/
rest

почивка/
rest

1.
2.

Подпис и печат на капитана/Master’s signature and stamp: ....................................
Забележка. В колона „Длъжност“ записът се извършва съгласно „Minimum Safe Manning
Certificate“ или Екипажния списък.
Terminology used in the column „Rank“ shall be the same as used in the „Minimum Safe Manning
Certificate“ or the Crewlist.“
Заключителна разпоредба
§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2219
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Договор за изменение и допълнение на Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане
на обеми и цени на медицинската помощ за
2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
(ДВ, бр. 3 от 2014 г.)
Днес, 11 март 2014 г., между Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), от една
страна, и Българския лекарски съюз (БЛС),
от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1
ЗЗО във връзка с Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за
определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 111 от 2013 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 40 (ДВ, бр. 15 от
2014 г.) – относно измененията и допълненията
в Наредба № 40, в сила от 1.01.2014 г.,
се сключи този Договор за изменение и
допълнение на Договор № РД-НС-01-4 от
18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на
медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (ДВ, бр. 3 от 2014 г.)
за следното:
I. В чл. 2, т. 2. Обеми и цени за дейностите в
специализираната извънболнична медицинска
помощ (СИМП), включени в приложение № 2
„Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г., се правят следните
изменения:
1. В т. IX Високоспециализирани дейности
дейността с код 99_29, респективно обемът и
цената за тази дейност, се заличават.
2. В т. IX Високоспециализирани дейности
за дейността с код 96_53 обемът се променя и
става 10, като цената за тази дейност остава
непроменена.
II. В чл. 2, т. 3. Обеми и цени на специализирани и високоспециализирани медикодиагностични изследвания, включени в т. II на
приложение № 2 „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“ към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.,
се правят следните изменения:
1. В код 01 Клинична лаборатория обемът
се променя и става 17 082 031.
2. В код 01_38 обемът се променя и става
125 421, като цената за тази дейност остава
непроменена.
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3. В код 10_27 обемът се променя и става
11 376, като цената за тази дейност остава
непроменена.
4. След ред „01_41 „Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване“
се добавят изследвания с кодове 02_09 и 02_10
със следните обеми и цени:
02_09 А нтистрептолизинов титър
(AST) (ревматизъм и други бе- 9 633 3,67
та-стрептококови инфекции)
02_10 Изследване на ревма фактор
8 221 3,67
(RF)

5. В код 2 Клинична микробиология:
5.1. в код 02 Клинична микробиология
обемът се променя и става 552 145;
5.2. дейността „Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)“ с код 02_10 се заменя с „Диагностично изследване за ревматоиден артрит“,
като обемът се променя и става 8221; цената
за тази дейност остава непроменена;
5.3. в код 02_09 обемът се променя и става 9633, като цената за тази дейност остава
непроменена;
5.4. дейността с код 02_11 „Paul-Bunnell
(инфекциозна мононуклеоза)“ се заменя с
„Диагностично изследване за инфекциозна
мононуклеоза“, като обемът и цената за тази
дейност остават непроменени;
5.5. дейността с код 02_20 „Chlamydia (сух
тест)“ се заменя с „Диагностично изследване
за Chlamydia“, като обемът и цената за тази
дейност остават непроменени.
6. В код 09 „Имунология“:
6.1. наименованието „Имунология“ се заменя с „Клинична имунология“, като обемът
се променя и става 4375;
6.2. след ред „Клинична имунология“ се
добавят изследвания с кодове 01_38 и 02_10
със следните обеми и цени:
01_38 Изслед ва не на С-реа к т и вен
100 3,74
протеин
02_10 Изследване на ревматои ден
100 3,67
фактор

6.3. след ред „10_09 ТSH“ се добавя изследване с код 10_27 със следния обем и цена:
10_27 Определяне на – Аnti – TPO

300 10,34

III. В чл. 2, т. 4. Обеми и цени на дейности
те в болнична помощ по клинични пътеки
(КП), включени в приложение № 5 „Списък
на клиничните пътеки“ към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г., и на медицински
изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ, се прави следното изменение в т. 4.1.
Клинични пътеки:
1. Клинична пътека с код 8 „Диабетна
полиневропатия“ се заличава.
2. Наименованието на клинична пътека с
код 76 „Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение“ се заменя
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с „Ендоскопски процедури при обструкции
на горните пикочни пътища“, като обемът и
цената остават непроменени.
IV. В чл. 2, т. 6. Обеми и цени на клинични процедури (КПр) и процедури, включени
в приложения № 10, 12, 13, 14 и 15 към член
единствен на Наредба № 40 от 2004 г., наименованието на КПр № 8 „Интензивно лечение
на новородени деца с асистирано дишане със
или без прилагане на сърфактант“ се заменя
с „Инвазивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане“, като обемът и цената
остават непроменени.
Останалите клаузи в Договор № РД-НС-01-4
от 18.12.2013 г. остават непроменени.
Този договор влиза в сила от 1.01.2014 г.
Договорът се обнародва на основание
чл. 55д, ал. 8 ЗЗО в „Държавен вестник“ и е
задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС на
НЗОК:
Людмила Петкова
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Симеон Василев
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Григор Димитров
Деян Денев
Иван Димитров
Управител на Н ЗОК:

За Българския лекарски
съюз:
Председател на УС на
БЛС:
Д-р Цветан Райчинов

Д-р Юлиан Йорданов
Д-р Кирил Еленски
Д-р Димитър Ленков
Проф. д-р Петър
Панчев
Д-р Диана Чинарска
Доц. д-р Лиляна
Хавезова
Доц. д-р Борислав
Китов
Д-р Живко Желязков

Д-р Румяна Тодорова
2290

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Република Гърция
за откриване на нов граничен контролнопропускателен пункт и пътна връзка между
двете държави, свързваща град Златоград в
Република България и град Ксанти в Репуб
лика Гърция
(Утвърдено с Решение № 202 от 12 април
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
20 март 2014 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Гърция, наричани по-долу „Договарящите се страни“,
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Като изхождат от отношенията на приятелство, сътрудничество и добросъседство
между двете държави,
Като отчитат реалните възможности за
по-нататъшно укрепване и развитие на взаимноизгодното и равноправното за двете страни
дългосрочно сътрудничество, както и желанието си да създават максимално благоприятни
условия за неговото развитие,
Като изразяват общото си желание за подобряване на европейската и регионалната
транспортна инфраструктура,
Като отчитат факта, че отварянето на нови
гранично-пропускателни пунктове насърчава
трансграничното сътрудничество и икономическия обмен,
В изпълнение на желанието на местните
власти, потвърдено на различни политически
нива,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите се страни, в рамките на
допълнително договорен меж ду тях срок,
ще изградят и открият нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка,
свързваща град Златоград на територията на
Република България и град Ксанти на територията на Република Гърция.
Гра н и ч н и я т кон т рол но -п роп уск ат елен
пункт ще бъде използван за преминаване на
лица и на превозни средства за лична употреба.
Член 2
Всяка от договарящите се страни ще изгради, преустрои и модернизира на своята
територия необходимата шосейна мрежа. В
същия срок всяка страна ще изгради необходимата инфраструктура за функционирането
на новия граничен контролно-пропускателен
пункт.
Точните места на пресичане на границата
и точното разполагане на новия граничен
контролно-пропускателен пункт, както и техническите му параметри, ще бъдат уточнени
от Съвместната експертна комисия, посочена
в член 3.
Член 3
Създава се Съвместна експертна комисия,
която ще уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки
с границата, местоположението на новия
граничен контролно-пропускателен пункт,
режима на функциониране, инфраструктурата, разширенията, правните и фактическите
въпроси по изграждането на бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт, както и
всички въпроси от общ интерес, свързани с
изпълнението на това споразумение.
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Смесената експертна комисия допълнително ще проучи възможността за изграждане
на съвместна сграда за граничния контролнопропускателен пункт и уреждането на всички
правни и регулаторни въпроси, произтичащи
от общото ползване на тези помещения.
Съвместната експертна комисия ще работи
и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни и
ще се състои от делегациите на договарящите
се страни.
Член 4
Всички спорове, които могат да възникнат
във връзка с тълкуването и прилагането на
това споразумение, се отнасят до Съвместната
експертна комисия, посочена в член 3 от него.
Ако в тримесечен срок Съвместната експертна
комисия не може да предложи взаимно приемливо решение, спорът се решава посредством
преговори между двете правителства.
Член 5
Това споразумение влиза в сила от датата
на получаване на втората от нотите, с които договарящите се страни се нотифицират
взаимно, че са изпълнени всички процедури,
предвидени в национално им законодателство
за влизане в сила на Споразумението.
Това споразумение е подписано в Атина на
11 януари 2010 г. в два екземпляра на български, гръцки и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай
на различия по отношение на тълкуването
текстът на английски език има предимство.
За правителството на
Република България:
Марин Райков,
зам.-министър на
външните работи
2246

За правителството на
Република Гърция:
Димитрис Друцас,
зам.-министър на
външните работи

МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на европейската интеграция и в рамките на Комисията
НАТО – Украйна между Министерството на
външните работи на Република България
и Министерството на външните работи на
Украйна
(Одобрен с Решение № 656 от 31 октомври
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
8 ноември 2013 г.)
Министерството на външните работи на
Република България и Министерството на
външните работи на Украйна, наричани понататък „Страни“,
Като се ръководят от разпоредбите на
Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и
Украйна от 5 октомври 1992 г., както и на
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други двустранни документи, подписани от
тях в духа на партньорство и взаимноизгодно
сътрудничество,
Като вземат предвид позитивния резултат
от Декларацията за по-нататъшно развитие и
задълбочаване на сътрудничеството между Република България и Украйна от 24 март 1998 г.,
Като се опират на Декларацията за сътрудничество между Министерството на външните
работи на Република България и Министерството на външните работи на Украйна в областта на европейската и евроатлантическата
интеграция от 14 април 2004 г.,
Като вземат предвид статута на Република
България като държава – член на Европейския
съюз и НАТО,
Като отчитат желанието на Украйна за
политическо асоцииране и икономическа
интеграция с ЕС, както и готовността на
Република България да окаже подкрепа на
Украйна в постигането на тази цел,
Изразявайки надежда, че на Срещата на
върха по Източното партньорство във Вилнюс
през ноември 2013 г. Украйна ще подпише
Споразумението за асоцииране с ЕС, изпълнявайки необходимите изисквания;
Като се стремят към максимално използване на потенциала на двете страни с цел
задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество,
Съзнавайки отговорността на двете страни
за по-нататъшно засилване на сътрудничеството, сигурността, стабилността, демокрацията и
икономическия просперитет в Черноморския
регион,
Като отчитат резултатите от съществуващото сътрудничество в Организацията на
обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Комисията
НАТО – Украйна, Евроатлантическия съвет за
партньорство, Организацията за Черноморско
икономическо сътрудничество и други международни организации и регионални формати,
Като се стремят да насърчават установяването на по-близки двустранни отношения и да
развиват активно сътрудничество в областите
от взаимен интерес,
Като вземат предвид Споразумението за
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите страни-членки и
Украйна,
Като вземат предвид Дневния ред за асоцииране ЕС – Украйна и инициативата на ЕС
„Източно партньорство“, Хартата за специално
партньорство между НАТО и Украйна от 9
юли 1997 г., както и клаузите от заключителното комюнике от срещата на Северноатлантическия Съвет на НАТО на ниво външни
министри от 3 декември 2008 г., че Комисията
НАТО – Украйна ще играе централна роля в
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ръководството на процеса на необходимите реформи и че Годишните национални програми
ще бъдат развити под егидата на Комисията
НАТО – Украйна,
Като се стремят максимално да използват
потенциала на двете Страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните ще активизират своето взаимодействие, развивайки двустранното сътрудничество в областта на европейската интеграция, насочено към подкрепа на европейския
избор и стремежа на Украйна към по-тясно
приближаване към ЕС, според принципите
на „политическо асоцииране и икономическа
интеграция“.
В тази връзка страните ще си сътрудничат
в следните области:
– Укрепване на институционалната структура чрез изграждане на съответен административен капацитет, т.е. обмен на опит по
процеса на реформи и обучение на държавните
служители в областта на европейската интеграция, както и реализиране на двустранни
и многостранни проекти в тази сфера;
– Сътрудничество в сферата на публичната дипломация в контекста на европейските
стремежи на Украйна;
– Хармонизиране на украинското законодателство със законодателството на ЕС;
– Прилагане в действие на Програмата за
асоцииране между Украйна и ЕС и спомагане
при провеждането на икономически трансформации, в частност както са договорени
по Програмата за икономически реформи
2010 – 2014 г.
Член 2
С т ра н и т е ще с ът ру д н и чат в облас т та
на граничния контрол и миграцията чрез
консултации, координация и техническо и
административно съдействие за:
– Обмяна на информация по действащото
законодателство и практика;
– Осигуряване на по-висока физическа
и техническа сигурност на документите за
самоличност;
– Обучение на специалисти в посочените
области.
Член 3
Страните активно ще взаимодействат с
използване на съществуващите възможности
на Комисията НАТО – Украйна, като сътрудничат в следните направления:
– Провеж да не на редовн и д вус т ра н н и
консултации по актуални въпроси, свързани
с взаимодействието в рамките на Н АТО,
работата на Комисията НАТО – Украйна,
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както и по въпроси на евроатлантическата
и регионалната сигурност, представляващи
взаимен интерес;
– Обмен на информация, опит и експертиза
в областта на политиката на сигурност и отбрана; изграждане на отбранителни институции;
укрепване на гражданския контрол върху сектора за сигурност и отбрана; повишаване на
оперативната съвместимост на въоръжените
сили със силите на НАТО; съдействие на реформата в сектора за сигурност в съответствие
с евроатлантическите стандарти; поддръжка
на способностите на разузнавателните служби
в борбата срещу тероризма; гражданско-военните отношения, гражданското планиране
за извънредни ситуации; закриване и конверсия на военни обекти, трудоустройство
и преквалификация на военния персонал и
в други области, включително в рамките на
Съвместната работна група НАТО – Украйна
по отбранителната реформа;
– Засилване на контрола на въоръженията,
сътрудничество в областта на ограничаване
на разпространението на ОМУ; сътрудничество в борбата с международния тероризъм,
нелегалния трафик на хора и организираната престъпност, сътрудничеството между
Украйна и НАТО в областта на контрол над
въоръженията, подобряване на процедурите
и механизмите за контрол на износа;
– Укрепване на институционалните механизми за национална координация по въпросите
на сътрудничество между Украйна и НАТО;
– Изграждане на административен капацитет и подготовка на държавни служители
и офицери с цел покриване на стандартите
на НАТО;
– Сътрудничество при подготовката на
стратегически документи в сферата на отбраната и сигурността;
– Сътрудничество в областта на публичната дипломация в контекста на развиване
на сътрудничество между НАТО и Украйна;
– Насърчаване на сътрудничеството между
парламентаристи, неправителствени организации и академични институции.
Член 4
Страните ще сътрудничат в различните
области, упоменати в този Меморандум, като
използват следните средства и методи за тяхното осъществяване:
– Обмен на информация и опит и практическо сътрудничество между Страните в
областта на европейската интеграция и в
рамките на Комисията НАТО – Украйна;
– Организиране на съвместни прояви, като
експертни срещи, семинари, конференции,
кръгли маси и др., с участието на официални
представители и експерти от двете Страни;
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– Обучение чрез организиране на семинари,
курсове и стажове по въпроси на европейската интеграция и насърчаване на участието
на експерти на всяка от Страните в международни и национални семинари и курсове,
организирани от другата Страна;
– Обмен на експерти в сфери от взаимен
интерес, изхождайки от възможностите на
двете Страни.
Член 5
Заключителни разпоредби
(1) Страните могат да подготвят годишни
планове за изпълнение на този Меморандум.
(2) Всяка Страна може да представя резултатите от двустранното сътрудничество на
трета страна на основата на предшестващо
взаимно споразумение между двете Страни
и в съответствие с разпоредбите на тяхното
действащо национално законодателство.
(3) Нито една от разпоредбите на този Меморандум не създава пречки за други действащи
или бъдещи споразумения, сключени между
Страните. Този Меморандум не засяга правата
и задълженията на Страните по което и да е
друго международно споразумение. Всяка от
Страните ще осъществява изпълнението на
Меморандума в съответствие с нейните национални законодателни и административни
норми и в рамките на компетенцията си и
наличните ресурси.
(4) Този Меморандум влиза в сила от датата
на подписването му.
(5) Меморандумът се сключва за срок три
години. Срокът на действие на Меморандума
може да бъде продължен с писменото съгласие
на двете Страни.
(6) Изменения и допълнения в текста на
Меморандума могат да бъдат внасяни с взаимно писмено съгласие на Страните.
(7) След изтичането на срока на действие
на този Меморандум неговите разпоредби
продължават да се прилагат по отношение
на вече изпълняващи се проекти и договори
до тяхното приключване, освен ако Страните
не са се договорили за друго.
Този Меморандум е сключен в гр. Киев
на 8 ноември 2013 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, украински и английски език, като и трите текста
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването меродавен ще бъде текстът на
английски език.
За Министерството на
външни те работ и на
Република България:
Кристиан Вигенин,
министър
2247

За Министерството
на външните работи
на Украйна:
Леонид Кожара,
министър
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МЕМОРАНДУМ

във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство
(Еuropian РРР ехреrtise сеntre – ЕРЕС) между
Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното
министерство на финансите на Република Австрия, Федералното министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на
Федерална република Германия, Експертния
център по публично-частно партньорство на
Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията и заетостта
на Френската република, Парпублика С.А.
Португалия, Датските власти за предприятия
и строителство, „Малтийска компания за
управление на инвестициите“ – ООД, Министерството на икономиката и финансите
на Република Гърция, Министерството на
финансите на Реп ублика България, Министерството на финансите на Република
Финландия, Министерството на финансите
на Република Ирландия, Министерството
на финансите на Република Латвия, Министерството на финансите на Република
Литва, Министерството на финансите на
Кра лство Нидерландия, Министерството
на икономиката на Република Полша, Министерството на финансите на Република
Словения, Министерството на финансите на
Словашката република, Бюрото за планиране на Република Кипър, правителството
на Уелс и Техническото звено за проектно
финансиране към Министерския съвет на
Италианската република
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 19 март 2009 г. – ДВ, бр. 25
от 2009 г. В сила за Република България от
16 септември 2008 г.)
Европейската инвестиционна банка със
седалище: бул. Конрад Аденауер 100, Люксембург, Велико херцогство Люксембург, представлявана от г-н Филип Мейстад, Президент,
наричана по-долу: „Банката“,
от една страна,
Комисията на Европейските общности със
седалище: ул. Де ла Лоа, В-1049, Брюксел,
представлявана от г-н Хоакин Алмуниа, член
на Комисията,
наричана по-долу: „Комисията“,
от втора страна,
Федералното министерство на финансите
със седалище: Хинтере Цоламтсщрасе 2b,
a-1030 Виена, Австрия, представлявано от г-н
Томас Вайсер, Генерален директор,
наричан по-долу: „Член“,
от трета страна,
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Федералното министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на
Германия със седалище: Инвалиденщрасе 44,
10115 Берлин, Германия, представлявано от
г-н Ахим Гросман, Министър,
наричан по-долу: „Член“,
от четвърта страна,
Експертният център за публично-частно
партньорство на Фламандското правителство
със седалище: Куулщраат 35, 1000 Брюксел,
Белгия, представляван от г-н Крие Пеетерс,
Министър-президент на Фламандското правителство,
наричан по-долу: „Член“,
от пета страна,
Министерството на икономиката, индустрията и заетостта на Френската република със
седалище: 139 Берси, 75012 Париж, Франция,
представлявано от г-н Херве Новели, Държавен секретар за търговия, малки и средни
предприятия, туризъм и услуги,
наричан по-долу: „Член“,
от шеста страна,
Парпублика С.А. със седалище Руа Ваура Алве, 4, 8 1050-138 Лисбоа, Португалия,
представлявана от г-н Жоао Пласидо Пирес,
Председател и Главен изпълнителен директор,
наричан по-долу: „Член“,
от седма страна,
Датските власти за предприятия и строителство със седалище: Лангелайн алле 17,
DK – 2100 Копенхаген, Дания, представлявани
от г-н Сорен Теген Педерсен, Директор,
наричан по-долу: „Член“,
от осма страна,
„Малтийска компания за управление на
инвестициите“ ООД със седалище: Ентърпрайз
сентър, Индустриален комплекс „Сан Гуан“,
Сан Гуан SGN 3000 Малта, представлявано от
г-н Иван Фалзон, Председател, и г-н Марио
Мици, Главен изпълнителен директор,
наричан по-долу: „Член“,
от девета страна,
Министерството на икономиката и финансите на Република Гърция – Специален
секретариат за ПЧП, със седалище: ул. Карагеорги сервиаз 8, 101 84 Атина, Гърция,
представлявано от г-н Леонидас Корес, Специален секретар,
наричан по-долу: „Член“,
от десета страна,
Министерството на финансите на Република България със седалище: ул. Г. С. Раковски
102, София 1040, представлявано от г-н Любомир Дацов, Заместник-министър,
наричан по-долу: „Член“,
от единадесета страна,
Министерството на финансите на Република Финландия със седалище: Шнелманинкату
1А, FI-00170 Хелзинки, Финландия, представлявано от г-н Марти Хетемаки, Постоянен
подсекретар,
наричан по-долу: „Член“,
от дванадесета страна,
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Министерството на финансите на Репуб
лика Ирландия със седалище: Министерство
на финансите – Отдел „Секторни политики“,
Правителствени сгради, ул. Мерион, Дъблин
2, Ирландия, представлявано от г-н Роберт
Уот, Помощник-секретар,
наричан по-долу: „Член“,
от тринадесета страна,
Министерството на икономиката на Репуб
лика Латвия със седалище: ул. Бривибас 55,
Рига, LV 1519 Латвия, представлявано от г-н
Анрийс Матис, Държавен секретар,
наричан по-долу: „Член“,
от четиринадесета страна,
Министерството на финансите на Република Литва със седалище: J. Тумо Вайзганто
8А/2 LT-01512, Вилнюс, Литва, представлявано
от г-ца Диана Вайтиекуниене, Заместникръководител на Дирекция за управление на
активите,
наричан по-долу: „Член“,
от петнадесета страна,
Министерството на финансите на Нидерландия със седалище: 2500 ЕЕ Хага (ПК
20201), Нидерландия, представлявано от г-н
Вутер Дж. Бос, Министър на финансите,
наричан по-долу: „Член“,
от шестнадесета страна,
Министерството на икономиката на Репуб
лика Полша – Дирекция за икономическа
регулация, със седалище: Чех Зизе 3/5 00-507
Варшава, Полша, представлявано от г-н Адам
Жейнфелд, Министър на икономиката,
наричан по-долу: „Член“,
от седемнадесета страна,
Министерството на финансите на Репуб
лика Словения със седалище: Жупанчичева
3, 1502 Любляна, Словения, представлявано
от г-н Андрей Ширкели, Държавен секретар,
наричан по-долу: „Член“,
от осемнадесета страна,
Министерството на финансите на Словашката република със седалище: Стефановикова
5, 817 82 Братислава, Словашка република,
представлявано от г-н Ян Почиатек, Министър
на финансите,
наричан по-долу: „Член“,
от деветнадесета страна,
Бюрото за планиране на Република Кипър
със седалище: 1409 Никозия, Кипър, представлявано от г-н Андреас Молескис, Постоянен
секретар,
наричан по-долу: „Член“,
от двадесета страна,
Правителството на Уелс със седалище:
Кетейс Парк, Кардиф СF 10 3NQ, Обединено
кралство, представлявано от г-н Андрю Дейви,
Министър на финансите и публичните услуги,
наричан по-долу: „Член“,
от двадесет и първа страна,
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Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Република
Италия със седалище: Виа делла Мерчеде 9,
00187 Рим, представлявано от г-н Манфредо
Паулучи де Калболи, Координатор,
наричан по-долу: „Член“,
от двадесет и втора страна,
наричани по-долу „Членове“,
Като се има предвид, че:
(1) С оглед на осигуряването на помощ за
Комисията, съответните субекти в държавите
членки и някои други субекти от други държави
при развиването на капацитета на публичния
сектор за изпълнение на проекти и програми
на публично-частни партньорства („ПЧП“),
подобряването на планирането на ПЧП и
оказването на принос за разпространяване на
най-добри практики между страните и регионите, Банката, Комисията и другите Членове,
подписали този Меморандум, се договарят да
формират и изградят общоевропейски експертен център по въпросите на ПЧП;
(2) На този експертен център се възлага да
обменя, събира, синтезира, анализира и разпространява информация и ноу-хау, свързани
с най-добрите практики на ПЧП в публичния
сектор, и когато е необходимо и поискано,
да осигурява политическа, програмна, изграждаща капацитет подкрепа за публичния
сектор в съответствие с Устава на Банката,
компетенциите на Комисията и Членовете,
съответните правила на законодателството
на Общността и решението на Управителния
комитет, определен в съответствие с Член 5
Б от този Меморандум;
(3) Банката, Комисията и Министерството
на финансите съответно се споразумяха да
създадат съвместна инициатива за помощ,
която да се нарича Европейски експертен център за ПЧП („ЕРЕС“) и да отворят същия за
членство за някои организации, принадлежащи
към или финансирани от публичния сектор в
съответствие с разпоредбите, заложени по-долу;
(4) Като насърчава водещите практики в
използването на ПЧП, ЕРЕС ще допринася
за укрепване на европейската инфраструктура и наред с другото на трансевропейските
мрежи и ще засилва конкурентоспособността
на икономиката на ЕС; и
(5) Банката се съгласи да изгради и интегрира ЕРЕС в рамките на своята организационна
структура, както е описано по-долу.

на публичния сектор, за да формулира, управлява и/или изпълнява своите политики и
програми за ПЧП в съответствие с най-добрата
пазарна практика. За да се избегне съмнение,
ЕРЕС няма да предоставя финансова помощ
на своите Членове.
(3) Дейностите на ЕРЕС са:
а) да изгради мрежа за споделяне, събиране, синтезиране, анализиране и разпространение на информация и ноу-хау за водещите
практики в областта на ПЧП, по-специално
по отношение на изработване на проекти за
ПЧП и финансиране, управление и контрол
на проекти и програми за ПЧП от името на
своите Членове;
б) да осигурява, по молба на който и да било
от своите Членове, подкрепа в определянето
и/или управлението, и/или изпълнението на
политики и програми за ПЧП на тези Членове;
в) да организира или да допринася за
организацията на професионални срещи за
реализация на общата цел и да осигурява
форум за дискусия между Членовете му и
други заинтересовани страни;
г) да предоставя и предлага за одобрение
от Управителния комитет на политическа и
програмна подкрепа за Комисията; когато
това е подходящо, ЕРЕС ще си сътрудничи
с Комисията в контекста на нейните цели
и отговорности за подкрепа и развитие на
програми за ПЧП;
д) да управлява средствата, предоставени
му от Членовете или от държавни, регионални
или федерални органи, с които те са свързани, за изпълнение на общите цели на ЕРЕС;
е) каквито и да било други задачи или
предоставянето на каквато и да било друга
подкрепа, която по преценка на Управителния
комитет се счита за необходима за реализацията на общата цел на ЕРЕС.
(4) В съответствие с приоритетите, определени в решение на Управителния комитет,
ЕРЕС по правило осъществява задачите си
без преки разходи за своите Членове. Когато
специфичното естество и стойност на подкрепата, поискана от даден Член, оправдава
това, Управителният комитет може да реши
предоставянето на тази подкрепа да бъде
предмет на заплащане на такса, която покрива разходите, или на каквото и да било
друго финансово споразумение, одобрено от
Управителния комитет.
(5) За да се избегне съмнение, ЕРЕС няма да
представлява самостоятелно юридическо лице.

Член 1
Създаване и Общи цели на ЕРЕС
(1) С настоящото ЕРЕС се създава от
Банката и Комисията, а другите Членове,
подписа ли този Меморанд у м, у частват в
него в съответствие с условията, изложени в
Меморандума.
(2) Общата цел на ЕРЕС е да оказва подкрепа
и да подпомага своите Членове в развитието
на способностите и капацитета, необходими

Член 2
Членство
(1) В допълнение към Банката, Комисията
и другите Членове, подписали този Меморандум, членството в ЕРЕС се ограничава до:
– субекти, които принадлежат към публичния сектор или се финансират от него
(включително и ПЧП, създадени от публичния
сектор), чиято роля и функции са да развиват
политиката и програмите по отношение на
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ПЧП чрез, наред с другото, разработване на
насоки, координация и/или предоставяне на
консултация; и
– международни финансови институции,
учредени по силата на международен договор,
по който две или повече държави – членки
на ЕС, са страни и които са заинтересовани
от развитието и насърчаването на ПЧП в
Европейския съюз.
Членството в ЕРЕС не е отворено за субек
ти, които действат само като организатори
на проекти.
(2) Един-единствен отговарящ на условията субект от публичния сектор за държава
членка, държава – кандидат за членство, или
асоциирана държава съгласно Седмата рамкова програма за изследвания и развитие на
Комисията1 към момента на подписването
на този Меморандум и всеки от нейните регионални или федерални органи, който носи
самостоятелна отговорност за изработване,
планиране, управление, изпълнение и/или
надзор на политиката и програмите за ПЧП,
може да стане Член на ЕРЕС.
Субектите, отговарящи на условията, и
квалифицираните международни финансови
институции се присъединяват към ЕРЕС,
като или:
1. подписват този Меморандум в съответствие с Член 14; или
2. кандидатстват за членство, като изпратят до Банката подписано писмо („Писмо за
членство“, както е посочено в Анекс 1).
(3) Членството в ЕРЕС по силата на Член
2(2)2 влиза в сила при приемане в писмена
форма на заявката от Управителния комитет. Когато взема решение за приемане на
Членове, Управителният комитет взема предвид
наличните ресурси и възможните последици за
работния план и подкрепата на съществуващите
Членове. Управителният комитет информира
съществуващите Членове за новите Членове,
които се присъединяват към ЕРЕС.
(4) Освен ако в този Меморандум не е
предвидено друго, всички Членове имат равни
права и задължения.
(5) Членовете извличат ползи и допринасят
за изпълнение на задачите и извършване на
дейностите на ЕРЕС в съответствие с условията на този Меморандум и въз основа на
принципа на пропорционалност.
Членовете допринасят за реализацията на
целите на ЕРЕС. По-специално Членовете
предоставят своевременно информацията,
изисквана от ЕРЕС за изпълнение на неговите
цели, и не могат, освен ако това не е изрично разрешено от Управителния комитет, да
огласяват пред трети страни специфичната
подкрепа за политиката или програмата или
1
Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Хърватска, Сърбия, Турция, БЮР Македония,
Израел, Албания и Черна гора.
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друга информация, получена в резултат на
членството им в ЕРЕС. Информация, която
вече е в публичното пространство, се изключва
от това ограничение.
(6) Членовете покриват своите разходи за
участие в дейностите на ЕРЕС.
(7) Всеки член, който не е Спонсор, може
едностранно да се оттегли от ЕРЕС, след като
представи 6-месечно предизвестие. Оттеглянето на Спонсор се осъществява в съответствие с условията на Член 8 и Договора(ите)
за принос на Спонсор(и) (съгласно Член 3(2),
по които този Спонсор е страна.
(8) Определянето на страните, които имат
право на членство, може да се променя по всяко
време с решение на Управителния комитет.
(9) Този Меморандум и неговите клаузи
не могат да се тълкуват като създаващи по
какъвто и да било начин форма на партньорство между Комисията и другите Членове,
подписали Меморандума.
Член 3
Спонсорство
(1) За целите на този Меморандум „Спонсори“ са Банката и в случай че подпишат
споразуменията, посочени в Членове 3(2) и
3(5), Комисията и който и да било друг Член
на ЕРЕС, който след предварително решение
на Управителния комитет в съответствие с
Член 5Б.(2)(г) доброволно внесе средства в
подкрепа на общите цели на ЕРЕС. Банката съдейства на ЕРЕС чрез изграждането и
интегрирането на ЕРЕС в рамките на своята
организационна структура.
(2) Без да се накърняват разпоредбите на
Член 3(5) по-долу, тези средства се внасят от
Спонсора по силата на споразумение („Споразумение за принос на Спонсори“).
(3) Споразумението за принос на спонсори
определя:
а. периода, в който общите цели на ЕРЕС
трябва да бъдат подкрепени с приноса на
Спонсора;
б. всякакви ограничения върху използването на приноса, налагани от Спонсора, които
винаги зависят от изискването средствата да
подкрепят общите цели на ЕРЕС и да не се
използват само за подкрепа на Спонсора;
в. схемите за докладване, които трябва
се прилагат към счетоводното отчитане и
одитиране на използването на приноса на
Спонсора, и
г. представителството в Управителния комитет, на което Спонсорът има право.
(4) Членът запазва статута си на Спонсор
за периода, обхванат от неговия принос.
(5) Комисията може да съдейства финансово
на ЕРЕС; средствата се предоставят по силата на съответните споразумения, сключвани
периодично с Банката.
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Член 4
Доверителни средства
(1) При условие че се постигне съгласието
на Управителния комитет, всеки Член или
публичен орган, действащ от името на Член,
в съответствие с Член 1(3), може да довери
средства на ЕРЕС („Доверителни средства“), необходими на ЕРЕС, за да осъществи конкретна
задача по молба на и от името на този Член.
(2) Ангажиментът, свързан с Доверителни
средства, не дава правото на въпросния Член
да стане Спонсор.
(3) Тези средства се предоставят от Члена
по силата на споразумение („Споразумение
за вноска на доверителни средства“).
(4) Споразумението за вноска на доверителни средства определя:
а. целта, за която средствата се доверяват
на ЕРЕС;
б. схемите за отчетност, които трябва да
се прилагат към счетоводната отчетност и
одита на използването на вноската на Члена.
Член 5
Управление
А. Консултативен комитет
(1) Консултативният комитет се създава,
за да представлява интересите на Членовете.
(2) Консултативният комитет поема следните задачи и отговорности:
• прави преглед на годишния доклад за
дейностите на ЕРЕС („Годишен доклад“);
• консултира Управителния комитет за
бъдещите стратегически насоки на ЕРЕС;
• обсъжда всички въпроси, поставени му
от Управителния комитет;
• преглежда годишния работен план за
предстоящата година („Работен план“), предоставен му от Управителния комитет;
• всякаква друга задача или отговорност,
възложена му по силата на други разпоредби
на този Меморандум или от Управителния
комитет.
(3) Консултативният комитет приема своите
работни методи.
(4) Консултативният комитет заседава наймалко два пъти в годината. Председателят
на Консултативния комитет се определя от
Управителния комитет и има мандат 1 година.
В. Управителен комитет
(1) Управителният комитет се състои от:
а) до 4 представители на всеки Спонсор;
б) други Членове по решение на Управителния комитет.
(2) Управителният комитет поема следните
задачи и отговорности:
а) постига съгласие след консултации с
Консултативния съвет по отношение на Работния план и Годишния доклад;
б) определя оперативните приоритети в
рамките на наличните ресурси;
в) одобрява конкретните срокове и условия
за осъществяване на дейностите на ЕРЕС;
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г) взема решение за приемане на допълнителни Спонсори на ЕРЕС; и
д) всяка друга задача или отговорност,
възложени му по силата на други разпоредби
на този Меморандум.
(3) Управителният комитет приема своите
работни методи.
(4) По принцип Управителният комитет
заседава на тримесечие. Допълнителни заседания се провеждат, ако мнозинството от
членовете на Управителния комитет постигне
съгласие за това.
(5) Председател на Управителния комитет
за срок една година е представител на Банката
и може впоследствие да бъде определян на
ротативен принцип.
Член 6
Работен език
Работен език на ЕРЕС е английският език.
Член 7
Управление и организация на ЕРЕС
(1) Банката отговаря в съответствие с вътрешните си правила и процедури за:
а) изграждането и управлението на ЕРЕС в
рамките на своята организационна структура;
б) назначаването и управлението на персонала на ЕРЕС в съответствие с наличните
бюджетни ресурси;
в) назначаването на Ръководителя на ЕРЕС,
съгласувано с Управителния комитет;
г) управлението на средствата, предоставени
в подкрепа на дейностите на ЕРЕС.
(2) Сред задачите на Ръководителя на ЕРЕС
са следните дейности:
а) да докладва пред Управителния комитет
и да получава насоки за работата от него по
отношение на разпределение на ресурсите в
подкрепа на дейностите на ЕРЕС;
б) да осигурява секретариат за Консултативния комитет и Управителния комитет;
в) да изработва Работния план;
г) да изработва Годишния доклад;
д) да осигурява последователност и съгласуваност с други инициативи, финансирани от
Комисията в областта на ПЧП, включително
и, но не само, ДЖАСПЪРС;
е) да докладва съобразно съответното Споразумение за принос и да контролира средствата, доверени на ЕРЕС от някой от членовете
му за реализацията на целите на ЕРЕС.
(3) Служителите на ЕРЕС са лица, излъчени от Членовете, а тогава, когато липсват
лица, излъчени от Членовете, отговарящи на
условията или с уменията и опита, необходими
за работата по Работния план, се използват
други служители при условия, предложени от
Банката и одобрени в Управителния комитет.
(4) Тези предоставени лица, които работят
в ЕРЕС, остават служители на работодателя,
който ги изпраща.
(5) Банката предприема в съответствие с
вътрешните є правила и процедури необходимите мерки за избягване на каквито и да
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било конфликти на интереси, които могат
да възникнат между дейностите на ЕРЕС и
нейните други дейности.
(6) Когато една задача се определи от някой
Член, действащ разумно, като поверителна или
деликатна, Ръководителят на ЕРЕС съгласува
идентичността на служителите, които трябва
да бъдат включени за изпълнението на тази
задача, с Управителния комитет.
(7) Служителите на ЕРЕС трябва да притежават нужните умения по финансово управление, управление на проекти и/или правни
умения и трябва да имат богат опит в областта
на политиката и операциите на ПЧП в една
или повече страни от ЕС.
Член 8
Продължителност
Без това да накърнява правото на оттегляне,
ЕРЕС е с начална продължителност 4 години.
Спонсорите могат да решат да подновяват
ЕРЕС в последващи периоди и с допълнително
финансиране.
ЕРЕС може да бъде прекратен по всяко
време чрез единодушно решение, взето от
всички Спонсори или от Банката, в зависимост от сроковете и условията, посочени в
членове 3(2) и 3(5).
Член 9
Отговорност
Банката е отговорна единствено за управлението на дейностите на ЕРЕС в съответствие
с общите принципи на правото, регулиращо
отговорността на институциите на Европейската общност и органите в ЕС.
Член 10
Помещения
Дейностите на ЕРЕС и определените служители са базирани в Люксембург в помещенията
на Банката, освен ако Банката не реши друго
по молба на Управителния комитет.
Член 11
Изменения
Този Меморандум може да бъде изменян
въз основа на предложение на някой от Членовете при единодушно решение на Членовете.
Член 13
Разрешаване на спорове
Когато вземането на решение в дух на взаимно разбирателство се окаже невъзможно,
всякакви спорове относно тълкуванието или
изпълнението на този Меморандум се внасят
в Съда на Европейския съюз.

Меморандум може да бъде изпълнен от отделни
части, като взети заедно, всички те представляват един и същи инструмент. Отделните части
ще бъдат депозирани при Банката, която предоставя заверено копие на всеки от Членовете.
Всеки подписал Меморандума Член декларира, че разполага с пълната власт и правомощия да се подпише и да поеме ангажимент
от името на страната, за която се подписва.

Член 14
Влизане в сила
Този Меморандум влиза в сила на 16 септември 2008 г., при условие че до тази дата е
подписан от най-малко 4 (четирима) членове,
включително и Банката.
Страните по този Меморандум го подписаха от свое име и той беше изготвен в един
оригинален екземпляр на английски език. Този

§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Длъжностното разписание в регионалния инспекторат по образованието се утвърждава от министъра на образованието и науката.“
§ 2. В чл. 12 се създава изречение второ:
„Началникът на регионалния инспекторат по
образованието изпраща плана в МОН в срок
до 10 септември на съответната календарна
година.“

АНЕКС 1 – ПИСМО ЗА ЧЛЕНСТВО
[Официална бланка на държава членка, децентрализиран орган, международна финансова институция]
До Европейската инвестиционна банка
Бул. Конрад Аденауер 100, L-2950 Люксембург
Факс +352 4379 67292
До Европейския експертен център за ПЧП
(на вниманието на г-жа Лаура Потен)
Уважаеми господа,
С това писмо потвърждаваме получаването
на Вашето съобщение относно Меморандума
за разбирателство, свързан с изграждането и
администрирането на ЕРЕС, влязъл в сила
на 16 септември 2008 г. („Меморандумът“).
1. Със задоволство потвърж даваме, че
[име на страната/децентрализирания орган/
международна финансова институция] желае
да предложи [име на организацията или в
случай на международна финансова институция – самата себе си] за членство в ЕРЕС
в съответствие с условията на Меморандума.
2. Потвърждаваме, че по отношение на
ролята, функциите и статута [име на организацията] отговаря на критериите за членство,
залегнали в Член 2(1).
3. Потвърждаваме и се съгласяваме с това,
че това Писмо за членство е подчинено на и
съгласувано с всички условия на Меморандума.
2221

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекторати по образованието
(обн., ДВ, бр. 61 от 2003 г.; изм., бр. 45 от
2005 г., бр. 74 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.,
бр. 55 от 2012 г. и бр. 110 от 2013 г.)
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§ 3. В чл. 22, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. книга за регистриране на протоколите
и на картите за първична оценка на общото
развитие на дете или ученик със специални
образователни потребности от екипа за комплексно педагогическо оценяване по чл. 18
от Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на
деца и ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания
(ДВ, бр. 11 от 2009 г.);“.
§ 4. Навсякъде в текста думите „министъра на образованието, младежта и науката“,
„Министерството на образованието, младежта
и науката“ и „МОМН“ се заменят съответно
с „министъра на образованието и науката“,
„Министерството на образованието и науката“
и „МОН“.
Министър:
Анелия Клисарова
2110

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № Iз-1429
от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани
с изпълнението на служебните задължения
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 44 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 23
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 4 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. държавните служители от отдел „Национален координационен център“ (НКЦ) до
началник на отдел включително, с изключение
на държавните служители от сектор „Анализ
и прогнози“ и водачите на оперативни автомобили;“.
2. В т. 5 след думите „до началник на СОВН
включително“ се поставя запетая и се добавя
„с изключение на техническите сътрудници и
държавния служител в „Логистика“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. Предоставянето на лично вещево
доволствие за 2011 г. се осъществява до 31 декември 2014 г.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
2337
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2010 г. за у твърж даване на медицинск и
стандарт „Кардиология“ (обн., ДВ, бр. 11
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 67 и 92 от 2010 г.,
бр. 79 и 103 от 2011 г.)
§ 1. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 2. В приложението към член единствен,
раздел I, глава II се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3.2.2 думите „до микробиологична
лаборатория“ се заличават, а след думата „място“ се поставя запетая и се добавят думите „а
също и до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор“.
2. В т. 3.2.3 думите „и микробиологична
лаборатория“ се заличават, а след думата „място“ се поставя запетая и се добавят думите „а
също и до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 3 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“
(обн., ДВ, бр. 13 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 66
и 92 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
раздел IV:
а) в т. 4 думите „в същата сграда или на
територията на лечебното заведение“ се заличават;
б) в т. 4.1 след думата „денонощието“ се
поставя тире и се добавят думите „в същата сграда или на територията на лечебното
заведение“;
в) в т. 4.2 след думата „денонощието“ се
поставя тире и се добавят думите „в структурата на лечебното заведение или по договор“.
§ 4. В Наредба № 6 от 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология
и болести на обмяната“ (обн., ДВ, бр. 20 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
раздел Iа:
а) в т. 4.5 думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;
б) създава се т. 4.8:
„4.8. Структурата трябва да бъде осигурена
с достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор.“;
в) в т. 5.5 думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

г) създава се т. 5.8:
„5.8. Структурата трябва да бъде осигурена
с достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор.“
§ 5. В Наредба № 8 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
хематология“ (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 67 и 92 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел III:
а) в т. 3.6.1, буква „б“ в края се поставя
запетая и се добавят думите „като същата
може да бъде осигурена и по договор“;
б) в т. 4.6.1.5 в края се поставя запетая и
се добавят думите „като същата може да бъде
осигурена и по договор“;
в) в т. 4.9.6.1.6 в края се поставя запетая
и се добавят думите „като същата може да
бъде осигурена и по договор“.
§ 6. В Наредба № 10 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“ (обн., ДВ, бр. 24 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. Параграф 1а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел IV:
а) в подраздел Б, т. 6 думите „микробиологична лаборатория на територията на болницата“ се заменят с думите „микробиологична
лаборатория в структурата на болницата или
по договор“;
б) в подраздел В, т. 6 думите „микробиологична лаборатория на територията на болницата“ се заменят с думите „микробиологична
лаборатория в структурата на болницата или
по договор“.
§ 7. В Наредба № 15 от 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна
хирургия“ (обн., ДВ, бр. 75 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 65 и 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен:
а) в т. 2.3.6.1 думите „микробиологична
лаборатория, разположена на територията
на болницата“ се заменят с думите „микробиологична лаборатория в структурата на
болницата или по договор“;
б) в т. 2.3.6.2 думите „микробиологична
лаборатория на територията на болницата“
се заменят с думите „микробиологична лаборатория в структурата на болницата или
по договор“.
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§ 8. В Наредба № 16 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“ (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
раздел II:
а) в част В, т. 2.3:
аа) в изречение първо думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;
бб) създава се изречение трето:
„Структурата разполага с осигурен достъп
до микробиологична лаборатория – в структурата на болницата или по договор.“;
б) в част Г, в т. 1.3.4 думите „на територията на болницата“ се заменят с думите „в
структурата на болницата или по договор“.
§ 9. В Наредба № 21 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“ (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 65 и 91 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел IА:
а) в т. 2.1.1 думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;
б) в т. 2.1.2 в края се поставя запетая и се
добавят думите „както и с достъп до микробиологична лаборатория – в структурата на
болницата или по договор“;
в) в т. 3.1.1 думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;
г) в т. 3.1.2 в края се поставя запетая и се
добавят думите „както и с достъп до микробиологична лаборатория – в структурата на
болницата или по договор“.
§ 10. В Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“ (обн., ДВ, бр. 54 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел III:
а) точка 2.4.2 се заличава;
б) създава се т. 2.5:
„2.5. Болницата по т. 2.4 трябва да разполага
с осигурен достъп до микробиологична лаборатория – в структурата си или по договор.“;
в) точка 3.2.2 се заличава;
г) създава се т. 3.3:
„3.3. Болницата по т. 3.2 трябва да разполага
с осигурен достъп до микробиологична лаборатория – в структурата си или по договор.“
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§ 11. В Наредба № 23 от 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ (обн., ДВ, бр. 113 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 65 и 91 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1:
а) в т. 3.4.4 думите „микробиологична
лаборатория на територията на лечебното
заведение“ се заменят с думите „с осигурен
достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата си или по договор“;
б) в т. 3.5.4 думите „и микробиологична
лаборатория на територията на лечебното
заведение“ се заменят с думите „на територията на лечебното заведение и с осигурен
достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата си или по договор“.
§ 12. В Наредба № 23 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни
и венерически болести“ (обн., ДВ, бр. 55 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел 2:
а) в т. 2.3.2.15, буква „б“ думите „на територията на болницата“ се заменят с думите
„в структурата на болницата или по договор“;
б) в т. 2.3.3.6, буква „г“ думите „на територията на болницата“ се заменят с думите
„в структурата на болницата или по договор“.
§ 13. В Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастро
ентерология“ (обн., ДВ, бр. 56 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 91 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел 3:
а) в т. 2.3.3 думите „Наличие в лечебното
заведение на микробиологична лаборатория“
се заменят с думите „Осигурен достъп от
лечебното заведение до микробиологична
лаборатория – в неговата структура или по
договор“;
б) в т. 3.3.3 думите „Наличие на микробиологична лаборатория в лечебното заведение“ се заменят с думите „Осигурен достъп
от лечебното заведение до микробиологична
лаборатория – в неговата структура или по
договор“.
§ 14. В Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни
болести“ (обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 91 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
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1. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, глава II:
а) точка 3.4.2.1 се изменя така:
„3.4.2.1. Клинична лаборатория II ниво – на
територията на болницата, и микробиологична
лаборатория – в структурата на болницата
или по договор“;
б) в т. 3.5.2.2 думите „на територията на
болницата“ се заменят с думите „в структурата
на болницата или по договор“.
§ 15. В Наредба № 29 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
(обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, глава 2:
а) в раздел III:
аа) в т. 1.5.1 думите „и микробиологична
лаборатория“ се заличават;
бб) създава се т. 1.5.3:
„1.5.3. Болницата, на чиято територия е
разкрита структурата, следва да разполага
с осигурен достъп (може и по договор) до
микробиологична лаборатория.“;
б) в раздел IV:
аа) в т. 1.5.1 думите „и микробиологична
лаборатория“ се заличават;
бб) създава се т. 1.5.3:
„1.5.3. Болницата, на чиято територия е
разкрита структурата, следва да разполага
с осигурен достъп (може и по договор) до
микробиологична лаборатория.“
§ 16. В Наредба № 30 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска
онкология“ (обн., ДВ, бр. 60 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Параграф 1а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел III:
а) в т. 2.3.3.5, буква „г“ думите „микробиологична лаборатория на територията на
болницата“ се заменят с думите „осигурен
достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор“;
б) в т. 2.4.2.4:
аа) в изречение първо думата „микробиологична“ се заличава;
бб) създава се четвърто изречение:
„Микробиологична лаборатория – в структурата на лечебното заведение или по договор.“
§ 17. В Наредба № 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 2010 г. и бр. 9 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
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1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел III:
а) в т. 2.8 думите „на територията на съответната МБАЛ“ се заменят с думите „в
микробиологични лаборатории – в структурата на съответната МБАЛ или осигурени
по договор“;
б) в т. 3.8 думите „на територията на съответното лечебно заведение“ се заменят с
думите „в микробиологични лаборатории – в
структурата на лечебното заведение или осигурени по договор“.
§ 18. В Наредба № 35 от 2009 г. за утвърж даване на медицински стандарт „Ушноносно-гърлени болести“ (обн., ДВ, бр. 59 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 65 и 92 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел IIIа:
а) в т. 1.7 думите „и микробиологична
лаборатория“ се заличават, а в края се поставя запетая и се добавят думите „осигурен
достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор“;
б) в т. 2.7 думите „и микробиологична
лаборатория“ се заличават, а в края се поставя запетая и се добавят думите „осигурен
достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор“;
в) в т. 3.7 думите „микробиологична лаборатория на територията на болницата“ се
заменят с думите „осигурен достъп до микробиологична лаборатория – в структурата
на болницата или по договор“.
§ 19. В Наредба № 36 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“
(обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел II:
а) в т. 2.3.3 думите „наличие на микробиологична лаборатория на територията на
болницата“ се заменят с „осигурен достъп до
микробиологична лаборатория – в структурата на болницата или по договор“;
б) в т. 2.4.3 думите „и микробиологична
лаборатория на територията на лечебното заведение“ се заменят с думите „на територията
на лечебното заведение и осигурен достъп до
микробиологична лаборатория – в структурата на лечебното заведение или по договор.“
§ 20. В Наредба № 37 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
(обн., ДВ, бр. 67 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
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2. В приложението към чл. 1, раздел III:
а) в т. 12.2 след думата „лаборатория“ се
добавят думите „в структурата си или осигурена по договор“;
б) в т. 14.2 след думата „лаборатория“ се
добавят думите „в структурата си или осигурена по договор“.
§ 21. В Наредба № 40 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
токсикология“ (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1:
а) в раздел II, т. 2.2.3 думите „микробио
логична лаборатория“ се заменят с думите
„осигурен достъп до микробиологична лаборатория – в структурата на болницата или
по договор“;
б) в раздел III, т. 3.10.3 думите „микробио
логична лаборатория“ се заменят с думите
„осигурен достъп до микробиологична лаборатория – в структурата на болницата или
по договор“.
§ 22. В Наредба № 44 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
имунология“ (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел II:
а) т. 5.6.2 се заличава;
б) създава се т. 5.8:
„5.8. Структурата следва да разполага с
достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор.“
§ 23. В Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“ (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към член единствен,
ал. 1, раздел I, глава 2:
а) в т. 1.3.4.1.6.2 изречение второ се изменя
така:
„Микробиологичната лаборатория може
да бъде осигурена и по договор.“;
б) в т. 1.3.4.2.6.2 се създава второ изречение:
„Микробиологичната лаборатория може
да бъде осигурена и по договор.“;
в) в т. 1.3.4.3.5.2 се създава второ изречение:
„Микробиологичната лаборатория може
да бъде осигурена и по договор.“
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§ 24. В Наредба № 46 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
алергология“ (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
2. В приложението към чл. 1, раздел III,
т. 1.7.2 думите „на територията на лечебното
заведение“ се заменят с думите „като част
от структурата си или осигурена по договор“.
§ 25. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2014 г.
За министър:
Чавдар Славов
2320

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на
животните и използването им, условията,
реда и контрола по събиране, въвеждане,
поддържане и използване на информацията
в Интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на
храните (ДВ, бр. 90 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6 се създава т. 6:
„6. единична ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди
навършване на 12-месечна възраст само в
месодобивни предприятия на територията
на страната.“
§ 2. В чл. 8 се създават т. 8 и 9:
„8. единичната ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди
навършване на 12-месечна възраст само в
месодобивни предприятия на територията
на страната, се поставя на дясното ухо и е
със зелен цвят и отговаря на изискванията,
посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 8, т. 3 – 5;
9. ДПЖ, които са идентифицирани в съответствие с т. 8, но впоследствие са предназначени за отглеждане след навършване на
12-месечна възраст или за вътреобщностна
търговия, или за износ за трети страни, трябва да бъдат идентифицирани в съответствие
с точки от 1 – 7, за да се осигури цялостна
проследяемост на всяко животно обратно до
стопанството, в което е родено“.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. размерът и формата да отговарят на
изискванията по ал. 1, т. 2, а надписът – на
изискванията по ал. 1, т. 4;“.
§ 4. Навсякъде в наредбата текстът „51а“
се заменя с „51б“.
Министър:
Димитър Греков
2319
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НАРЕДБА № 10
от 31 март 2014 г.

за обхвата и съдържанието, изработването,
одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията за обхвата и съдържанието на
генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания
и задания за проектиране, както и правилата
за изработване, одобряване и изменение на
генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт.
(2) Наредбата се прилага при създаване на
нови и при изменение на действащи генерални планове на пристанищата за обществен
транспорт.
Чл. 2. (1) Генералният план на пристанище за обществен транспорт е устройствената
основа за изграждането и развитието, в т. ч.
разширяването на пристанището. С генералния план на пристанището за обществен
транспорт се определят концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия
и акватория, обосновани с технологични и
маркетингови изводи, и взаимовръзката на
тези концепции с одобрената от Министерския
съвет Стратегия за развитие на транспортната
система на Република България и с Общия
генерален план за транспорта на България,
както и със съответните концепции и схеми
за пространствено развитие и устройствени
планове от по-висока степен.
(2) Генералният план на пристанище за
обществен транспорт се основава на резултатите от предварително (прединвестиционно)
проучване за развитието на пристанището и:
1. определя развитието на съществуващите
и необходимостта от резервиране на нови
територии, предназначени за извършване на
пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира съобразно технологичното и
организационното обособяване на необходимата територия на пристанището и планира
режима на тяхното устройство и параметрите
на застрояването им;
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2. п редви ж да обосновани решени я на
транспортните, технологичните, инфраструктурните и екологичните проблеми, свързани
с осъществяване на пристанищните дейности
и услуги;
3. отразява съществуващото положение,
дефинира общата техническа инфраструктура
на пристанището и определя развитието на
комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както
и на останалите елементи на пристанищната
инфраструктура;
4. определя терените за терминали и зоните за извършване на дейности по чл. 116а от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ);
5. предвижда обосновани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за
навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;
6. дава обобщени параметри на зоните за
бъдещи инвестиционни инициативи, както
и характеристиките на съществуващите и
на предвидените за изграждане съоръжения,
сгради, пътни и железопътни връзки, открити складови площи и на общите мрежи на
техническата инфраструктура на територията
на пристанището.
Чл. 3. (1) Генералният план е елемент от
заявлението за инвестиционна инициатива
за изграждане на ново или за разширение
на съществуващо пристанище за обществен
транспорт.
(2) Генералният план на пристанище за
обществен транспорт се изработва и одобрява като план за регулация и застрояване за
пристанищната територия и парцеларен план
за пристанищната акватория.
(3) Визата за п роек т и ра не на ц я ло т о
п ристанище или на отделни обек т и и ли
подобекти в него представлява извадка от
одобрения генерален план с нанесени линии
на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други
изисквания, ако има такива.
Чл. 4. (1) Процесът на изработване на
генерален план включва:
1. изготвяне на задание за проектиране на
генерален план;
2. предварително (прединвестиционно)
проучване и изготвяне на проект на генерален план.
(2) Изготвянето на задание за проектиране
на генерален план, предварителното (прединвестиционно) проучване и изработването на
проект на генерален план се извършват по
инициатива на възложителя на плана за негова
сметка и риск, при спазване на изискванията
на тази наредба.
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(3) Възложителят може да осигури извършването на прединвестиционно проучване преди
или едновременно с изготвянето на заданието
или като част от процеса по изработването
на проекта на генерален план.
(4) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработва от
лица с необходимата правоспособност, когато
нормативен акт изисква такава, в съответствие
с даденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
и от министъра на регионалното развитие
разрешение за изработване, одобреното с него
и съгласувано по реда на чл. 12 задание за
проектиране и резултатите от предварителното
(прединвестиционно) проучване.
Раздел II
Прединвестиционно проучване. Задание за
проектиране на генерален план
Чл. 5. Прединвестиционното проучване
включва най-малко следното:
1. анализ на съществуващото положение;
2. анализ на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните условия, направен
на основата на необходимите заснемания,
проучвания и базова информация;
3. маркетингов анализ;
4. технически и технологичен анализ;
5. екологичен анализ.
Чл. 6. Анализът на съществуващото положение обхваща:
1. описание на обекта – местонахождение,
граници и размери на поземлените имоти и
на пристанищната акватория;
2. констатации за наличие на предишни
устройствени проучвания и разработки и/или
на действащи устройствени планове – описание и анализ;
3. констатации за режима на собственост
на засегнатите територии;
4. констатации относно състоянието на
съществуващите сгради, мрежи и съоръжения;
5. констатации относно съществуващите
навигационни условия в пристанищната акватория;
6. констатации относно наличието на обекти
на културно-историческото наследство.
Чл. 7. Анализът на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните условия
обхваща:
1. констатации за климатичните и метеорологичните условия;
2. констатации по извършените геоложки и
хидроложки проучвания – описание и анализ;
3. констатации за наличие на геодезически
заснемания – описание и анализ;
4. констатации относно наличните топографски карти, кадастрални планове или
карти, нивелационни планове, специализирани
карти, регистри и специализирани информационни системи в цифров и графичен вид.
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Чл. 8. Маркетинговият анализ обхваща:
1. статистически преглед и констатации
относно структурата и динамиката на обработваните товари по типове и видове и
по направления, както и на обслужваните
пътници по направления;
2. прогноза за структурата и динамиката
на отделните видове пристанищни дейности
и услуги, за товарооборота (обемите товари
за обработка по типове и видове) и/или пътникопотока, за вида и обхвата на съпътстващите дейности, както и за факторите, които
ги обуславят;
3. констатации относно влиянието на използваните технологии и технически средства
върху извършваните пристанищни дейности
и услуги.
Чл. 9. (1) Техническият и технологичен
анализ разглежда техническите средства и
технологии при осъществяване на отделните
пристанищни дейности и обуславя варианти
за тяхната модернизация.
(2) Техническият и технологичен анализ
включва:
1. описание и анализ на съществуващите
и/или предвижданите технологични звена и
съоръжения;
2. описание и анализ на използваните и/
или предвижданите технологии;
3. съществуващи и/или проектни капацитетни възможности;
4. технологична оценка и изводи;
5. варианти на модернизация на техническите средства и технологии при разширение и/или реконструкция на съществуващо
пристанище.
(3) При изготвяне на техническия и технологичен анализ се изясняват във варианти
и социалните аспекти, свързани с евентуалните промени на използваните технологии,
включително наличието на опитна работна
ръка и необходимостта от обучение и преквалификация.
Чл. 10. Екологичният анализ включва:
1. констатации за наличие на съществуващи
разработки по опазване на околната среда;
2. предварителна собствена оценка за
въздействието върху околната среда при въвеждане в експлоатация на проектираните
мощности и за мерките, чрез които ще се
постигне нейното опазване.
Чл. 11. Заданието за изработване на генерален план на пристанище за обществен
транспорт се изготвя от възложителя на плана
и обосновава:
1. необходимостта от изготвяне на генерален план;
2. съответствието на инвестиционната
инициатива с одобрената от Министерския
съвет Стратегия за развитите на транспортната
система на Република България и с Общия
генерален план за транспорта на България;
3. териториалния обхват на генералния
план;
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4. съдържанието на генералния план;
5. сроковете и етапите на изработването му;
6. средствата и начините за графичното
му изпълнение, както и мащабите, в които
следва да бъдат изработени графичните части;
7. допълнителните изисквания, на които
планът трябва да отговаря.
Чл. 12. (1) Одобреното задание за изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася в Министерството
на околната среда и водите или в съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие.
(2) Когато в териториалния обхват на генералния план се включват защитени територии за опазване на културното наследство,
одобреното задание за изработване на генерален план се съгласува с Министерството на
културата при условията и по реда на Закона
за културното наследство.
Раздел III
Проект на генерален план. Обхват и съдържание
Чл. 13. (1) Генерален план се изработва за
цялото пристанище за обществен транспорт.
(2) Когато е предоставена концесия за
един или повече терминали от пристанище за
обществен транспорт с национално значение
или отделните терминали на пристанище за
обществен транспорт с регионално значение
принадлежат на различни собственици, както
и когато инвестиционната инициатива за изграждане на нов терминал на съществуващо
пристанище за обществен транспорт принадлежи на трето лице, генералният план може
да бъде изработен за отделен терминал. По
отношение на съдържанието на генералния
план за отделен терминал, както и по отношение на изработването, разглеждането,
приемането, одобряването и изменението му
се прилагат правилата на тази наредба.
(3) В случаите по ал. 2 в обхвата на генералния план за пристанищния терминал
освен територията на терминала се включват:
1. оперативната акватория на терминала,
както и зоните за подхождане и маневриране,
независимо дали се ползват от корабите, които
посещават само този или и други терминали
на пристанището, или и други пристанища;
2. елементите на общата техническа инфраструктура на пристанището, които са функционално свързани с терминала – предмет на
проекта на план.
(4) Одобреният и влязъл в сила генерален
план за отделен пристанищен терминал се
счита за изменение на действащия генерален
план за цялото пристанище за обществен
транспорт.
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(5) Когато генера лен план за отделен
пристанищен терминал е одобрен и влязъл в
сила преди одобряването на генерален план
за цялото пристанище за обществен транспорт, неговите предвиждания задължително
се съобразяват при изработване и одобряване
на плана за цялото пристанище.
Чл. 14. (1) Проектът на генерален план
включва текстови и графични части.
(2) Текстовите части (обяснителна записка)
на проекта на генерален план на пристанище
за обществен транспорт съдържат:
1. характеристики и анализ на съществуващото положение;
2. описание и обосновка на предложенията
за развитие;
3. правила и нормативи за прилагането на
генералния план;
4. специфични правила и нормативи за
прилагане на генералния план – при условията и в случаите на чл. 13, ал. 2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
(3) Графичните части на проекта на генерален план на пристанище за обществен
транспорт съдържат:
1. опорно-сравнителен план;
2. план за регулация и застрояване на
пристанищната територия заедно с плансхеми към него;
3. парцеларен план за пристанищната
акватория;
4. технологични чертежи на отделните
терминали и/или корабни места;
5. типови разрези на:
а) съществуващите и предлаганите конструкции на кейовите стени и другите стационарни х идротех ническ и пристанищни
съоръжения за приставане на кораби;
б) съществуващите и предлаганите конструкции на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения за приставане на кораби;
в) подходните канали;
6. други чертежи и схеми, определени в
заданието.
(4) Технологични чертежи на корабни места
се изработват, когато според предвижданията
на проекта:
1. отделните корабни места от един пристанищен терминал са с различно предназначение;
2. на отделните корабни места от един
пристанищен терминал се прилагат различни
технологични решения за извършване на една
и съща пристанищна дейност или услуга или
за обработване на един и същ тип товари.
(5) Когато проектът на генерален план е
с обхват повече от една община, графичните
части по ал. 3, т. 2 и 3 се изработват общо за
територията и акваторията на цялото пристанище и в отделни части за всяко общинско
землище.
Чл. 15. (1) Характеристиките и анализът
на съществуващото положение обхващат:
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1. общи положения – кратка историческа
характеристика на обекта и общи цели и задачи на проекта на генерален план;
2. описание на териториалния обхват на
плана и на обекта на проектиране, което
включва: резюме на резултатите от предварителното (прединвестиционно) проучване по
чл. 6 и 7, описание на трасетата и техническите параметри на съществуващите инженерни мрежи в съседните на пристанището
територии, изводи за строителните условия
и баланс на територията;
3. изводи, основани на анализа на съществуващото положение, в т. ч. на капацитетните възможности на пристанището – общи и
специфични проблеми.
(2) Когато проектът на генерален план е
част от заявление за инвестиционна инициатива по чл. 112б, ал. 1 или чл. 112г, ал. 1
ЗМПВВППРБ, в характеристиките и анализа на съществуващото положение не се
включва информацията по чл. 112б, ал. 2, т. 3
ЗМПВВППРБ.
Чл. 16. (1) Описанието и обосновката на
предложенията за развитие се разработват в
следните части:
1. част „Технологична“, която включва:
а) прогнозите за развитие на отделните
видове пристанищни дейности и услуги;
б) предлаганите технологични решения, в
т. ч. производствено-технологичните връзки;
2. част „Комуникационно-транспортна“,
която включва:
а) вът решната железопът на м режа на
пристанището, железопътните под ходи и
връзката им с републиканската железопътна
инфраструктура;
б) вътрешните автомобилни пътища на
пристанището, пътните подходи и връзката
им с републиканската пътна мрежа;
3. част „Техническа инфраструктура“, която
включва:
а) мрежите и съоръженията на електроснабдяването;
б) мрежите и съоръженията на водоснабдяването и канализацията;
в) мрежите и съоръженията на топлоснабдяването, вентилацията и климатизацията;
г) мрежите и съоръженията на газоснабдяването;
д) мрежите и съоръженията на електронните съобщения;
е) мрежите и съоръженията за приемане
и обработване на отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност и на остатъци от
корабни товари;
ж) вертикална планировка и настилки;
4. част „Хидротехническа“, включваща:
а) предвидените стационарни и/или плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
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б) използваната методика за определяне
параметрите (граници и проектни дълбочини)
на пристанищната акватория и на всяка от
зоните в нея;
в) навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на отделните зони в
нея – плаващи и стационарни навигационни
знаци и съоръжения;
г) навигационните условия в пристанищната
акватория и отделните зони в нея – едно- или
двупосочност на движението на корабите,
обръщателни кръгове, вът решни рейдове
(съответно котвени стоянки) и т. н.;
д) необходимостта от ползване на зоната
за маневриране и на зоната за подхождане и
от кораби, посещаващи други терминали на
същото пристанище за обществен транспорт
и/или други пристанища, и обосновка на
предлаганото решение;
е) регистър с координатите на точки по
границите на акваторията и на всяка отделна зона в нея, на линиите на застрояване
на бъдещите стационарни хидротехнически
пристанищни съоръжения и на зоната за
разполагане на плаващи хидротехнически
пристанищни съоръжения;
5. част „Обемно-устройствено решение на
сградите и съоръженията“ – архитектурна и
конструктивна;
6. част „Екологична“, която съдържа мерки
за опазване на околната среда при използване
на различните технологии, освен в случаите,
в които е одобрена екологична оценка или
оценка за въздействието върху околната среда.
(2) Съдържащите се във всяка от частите
предложения за развитие се съобразяват с
предвижданията на концепциите и схемите
за пространствено развитие и устройствените
планове от по-висока степен и се съпровождат
със съответните изчисления и изводи.
(3) Когато това е предвидено в заданието
за проектиране, може да се предвиди реализиране на плана на етапи. В този случай във
всяка от частите по ал. 1 се посочва на кой
етап от реализацията на плана се осъществяват съответните предвиждания за развитие.
(4) За основа на изчисленията относно
параметрите на хидротехническите пристанищни съоръжения за приставане на кораби
и на пристанищната акватория и отделните
зони в нея се вземат данните за най-големия
разчетен кораб, като:
1. оперативната акватория се определя поотделно за всеки терминал от пристанището
за обществен транспорт;
2. ширината на оперативната акватория на
съответния пристанищен терминал не може
да надхвърля:
а) при предвидено приставане на кораб на
борд на стационарно хидротехническо пристанищно съоръжение – 1,5 пъти ширината на
най-големия разчетен кораб за терминала при
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морските и 4 пъти ширината на най-големия
разчетен кораб за терминала при речните
пристанища за обществен транспорт;
б) при предвидено приставане на кораб на
кърма на стационарно хидротехническо пристанищно съоръжение – 1,5 пъти дължината
на най-големия разчетен кораб за терминала;
3. когато за връзка между кораба и брега
се използва плаващо хидротехническо съоръжение, за изчисляване на максималната
допустима ширина на оперативната акватория
към стойността по т. 2, буква „а“ се добавя:
а) ширината на плаващото хидротехническо
съоръжение – при вертикална кейова стена;
б) разстоянието по хоризонтала между
горния ръб на кейовата стена и външния борд
на плаващото хидротехническо пристанищно
съоръжение, измерено при най-ниско корабоплавателно ниво – при наклонена кейова
стена;
4. когато два съседни терминала на пристанището или две съседни пристанища имат
обща сухоземна граница, общата граница
на оперативните им акватории минава по
мислената перпендикулярна линия, спусната
към брега;
5. дължината на диаметъра на обръщателния кръг в зоната за маневриране, когато
изграждането на такъв е необходимо, не може
да надхвърля 2 пъти дължината на най-големия от разчетните кораби за пристанищата
и/или пристанищните терминали, за които
тази зона е обща.
(5) Данните по ал. 1, т. 4, буква „е“ се
представят в координатни системи „1970 г.“
и WGS84.
Чл. 17. Опорно-сравнителният план се
изработва като общ чертеж на цялото пристанище с показани:
1. пристанищната акватория с отделните
зони в нея и с навигационните условия и навигационното осигуряване във всяка от зоните;
2. функционалното зониране съобразно
технологичното и организационното обособяване на пристанищната територия;
3. терените за термина ли, за зони по
чл. 103, ал. 6 ЗМПВВППРБ, за зони, които
по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанище по чл. 107 – 109
ЗМПВВППРБ, и за зони за извършване на
дейности по чл. 116а ЗМПВВППРБ;
4. общата техническа инфраструктура на
пристанището;
5. комуникационно-транспортната мрежа и
другите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура на пристанищната територия.
Чл. 18. (1) Проектът на план за регулация
и застрояване се изработва въз основа на
цифровия модел на действащата кадастрална карта и/или специализирани карти, а до
изработването и влизането в сила на кадастрална карта за съответната територия – на
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наличните кадастрални планове, плановете за
земеразделяне и другите планове, свързани с
възстановяване правото на собственост върху
земеделски земи и земи и гори от горския
фонд.
(2) Планът за регулация и застрояване на
пристанищната територия се изработва на
отделни чертежи – план за регулация и план
за застрояване.
(3) Проектът на план за регулация и застрояване на пристанището се изработва
в съответствие с изискванията на Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове (обн., ДВ,
бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51
от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.), като в него се
отразяват и:
1. вътрешните автомобилни пътища на
пристанището и пътните подходи;
2. вътрешната железопътна мрежа на пристанището и железопътните подходи;
3. при необходимост на отделен чертеж се
изработва проект – предложение за връзките
на пристанището с републиканската пътна
мрежа, републиканската железопътна мрежа и
други мрежи на техническата инфраструктура;
4. максималната височина на сградите,
като за производствените и складовите сгради и съоръженията височината се определя
в зависимост от технологичните изисквания.
(4) В проекта на план за застрояване линиите на застрояване се показват отделно
за всяка функционално обособена зона на
пристанището.
(5) Към плана за регулация и застрояване се изработват план-схеми, изискани със
заданието.
Чл. 19. (1) Проектът на парцеларен план
на пристанищната акватория се изработва въз
основа на цифровия модел на действащата кадастрална карта и/или специализирани карти
и на актуална хидрографска карта (карта на
дълбочините).
(2) В проекта на парцеларен план се отразяват:
1. разположението на съществу ващите
хидротехнически пристанищни съоръжения
(стационарни и плаващи), включително съоръженията с брегоукрепителни, брегозащитни
и геозащитни функции;
2. външните линии на застрояване на
предвидените за изграж дане стационарни
хидротехнически пристанищни съоръжения;
3. линиите, ограничаващи зоната за разполагане на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
4. границите на пристанищната акватория
и на зоните в нея – оперативна акватория,
зона за маневриране на корабите и зона за
подхождане;
5. навигационното осигуряване на пристанищната акватория.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

(3) За носителите, допустимите мащаби и
техническото оформяне на графичните части
на парцеларния план се прилагат съответно
разпоредбите на Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове.
Раздел IV
Изработване на проект на генерален план на
пристанище за обществен транспорт
Чл. 20. (1) Разрешение за изработване на
проект на генерален план се дава със заповед
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра
на регионалното развитие по искане на заинтересовано лице. Заинтересовано лице е:
1. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
2. концесионерът на терминал от пристанище за обществен транспорт с национално
значение;
3. собственикът на съществуващо пристанище за обществен транспорт;
4. община, физическо или юридическо лице,
регистрирано като търговец – при инвестиционно намерение за изграждане на ново или
разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт.
(2) Искането по ал. 1 се придружава от
заданието по чл. 11.
Чл. 21. (1) Заявлението за даване на разрешение за изработване на генерален план на
пристанище за обществен транспорт се подава
до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра
на регионалното развитие чрез Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 1 Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ представя на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие мотивирано становище
относно съответствието на инвестиционното
намерение с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната
система на Република България и Общия
генерален план за транспорта на България
заедно с копие от образуваната по заявлението
административна преписка.
Чл. 22. (1) Разрешението за изработване
на проект на генерален план се дава от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и от министъра
на регионалното развитие в 14-дневен срок от
представяне на становището по чл. 21, ал. 2.
(2) С разрешението по ал. 1 се определят
обхватът, целите и задачите на проекта на
генерален план и се одобрява заданието за
неговото изработване.
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(3) Ако резултатите от извършеното пред
инвестиционно проучване налагат изменение
на заданието за изработване на генерален
план, измененото задание се одобрява от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и от министъра
на регионалното развитие след представяне
на становището по чл. 21, ал. 2.
(4) Издаденото разрешение се публикува
на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
(5) Отказът за издаване на разрешение се
съобщава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването.
Чл. 23. (1) Преди внасянето на проекта на
план за разглеждане, приемане и одобряване
по реда на чл. 112а, ал. 3 и 5 ЗМПВВППРБ и
раздел V възложителят на генералния план
провежда:
1. приложимите съгласно становището по
чл. 12, ал. 1 процедури по Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
разнообразие;
2. съгласуване на изработения проект на
план по реда на Закона за културното наследство, когато в териториалния обхват на плана
се включват защитени територии за опазване
на културното наследство.
(2) Влязлото в сила становище или решение
на компетентния орган по Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното разнообразие е задъл ж ително условие
за разглеждане, приемане и одобряване на
генералния план.
(3) Съгласуването на проекта на план в
случаите по ал. 1, т. 2 от министъра на културата е задължително условие за разглеждане,
приемане и одобряване на генералния план.
Чл. 24. (1) Преди внасянето на проекта
на генерален план за разглеждане, приемане
и одобряване по реда на чл. 112а, ал. 3 и 5
ЗМПВВППРБ и раздел V възложителят го
съгласува с експлоатационните дружества,
към чиито мрежи и съоръжения е налице
или се предвижда присъединяване.
(2) Съгласуването по ал. 1 се извършва с
издаване на писмени становища. Отказите за
съгласуване се мотивират.
Раздел V
Приемане и одобряване на генерален план на
пристанище за обществен транспорт
Чл. 25. (1) Изработеният и съгласуван по
реда на чл. 24 проект на генерален план се
внася в Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
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(2) Със заявлението за разглеждане, при
емане и одобряване на генералния план освен
проекта на план се представят:
1 . д о к у м е н т и т е п о ч л . 11 2 б , а л . 2
ЗМПВВППРБ – при заявена инвестиционна
инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт с национално значение;
2 . д о к у м е н т и т е п о ч л . 11 2 г, а л . 2
ЗМПВВППРБ – при заявена инвестиционна
инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт с регионално значение;
3. документите по чл. 23, ал. 2 и 3, удостоверяващи изпълнението на приложимите
процедури по Закона за опазване на околната
среда, Закона за биологичното разнообразие
и Закона за културното наследство;
4. становищата по чл. 24.
(3) Проектът на генерален план (текстови
и графични части) се представя в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в два
оригинални екземпляра на хартиен носител
и един екземпляр на електронен носител.
Екземплярът на електронен носител съдържа
текстовите части във формат PDF, а графичните – във формата, в който са изработени,
и във формат PDF.
Чл. 26. (1) В 3-дневен срок от постъпване
на заявлението по чл. 25, ал. 2 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ уведомява
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и им изпраща копие
от образуваната административна преписка.
(2) В срока по ал. 1 Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ съставя списък на
заинтересованите лица, чиито права и законни интереси са непосредствено засегнати от
предвижданията на генералния план.
(3) Заинтересовани лица по ал. 2 са:
1. собствениците на пристанища и операторите на терминали от пристанище за обществен
транспорт с национално значение, които имат
общи зони за подхождане и маневриране с
пристанището – предмет на плана;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ или собственикът на пристанище за обществен транспорт с регионално
значение, когато лице по чл. 20, ал. 1, т. 4 е
заявило инвестиционна инициатива за разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт;
3. собствениците и носителите на ограничени вещни права върху поземлени имоти,
включени в обхвата на плана;
4. собствениците или носителите на вещни
права върху съседните поземлени имоти, когато граничат с поземлени имоти в обхвата на
плана, на които се променя предназначението;
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5. операторите на пристанищни терминали от пристанище за обществен транспорт
с национално значение, когато е внесен за
разглеждане проект на генерален план за
цялото пристанище.
Чл. 27. (1) Когато се установи, че заявлението по чл. 25, ал. 2 не отговаря на някое
от изискванията на тази наредба, в срока по
чл. 26, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява заявителя да поправи недостатъците с указание, че ако не бъдат отстранени
в определения срок, производството ще бъде
прекратено.
(2) В уведомлението по ал. 1 се определя
подходящ срок за отстраняване на недостатъците, който не може да бъде по-дълъг от
3 месеца.
(3) В случай че заявителят не отстрани
недостатъците на заявлението в определения
по реда на ал. 1 и 2 срок, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на министъра на
регионалното развитие проект на мотивирана
заповед за прекратяване на производството
заедно с копие от административната преписка.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие издават заповед
за прекратяване на производството по ал. 3 в
14-дневен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(5) Заповедта по ал. 4 се съобщава от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването є.
Чл. 28. (1) В 3-дневен срок след съставя не т о на сп ис ък а на за и н т ересова н и т е
лица по чл. 26, ал. 2, а в случаите на чл. 27,
ал. 1 – след отстраняване на недостатъците на
заявлението, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“:
1. изпраща копие на електронен носител
от внесения проект на генерален план на
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“, в района на действие на
която е пристанището – предмет на плана;
2. уведомява писмено заинтересованите
лица за постъпилото заявление, като им
указва, че могат да се запознаят с проекта
на генерален план в съответната териториална дирекция „Морска администрация“ и
да представят писменото си становище по
него в едномесечен срок от получаване на
уведомлението – за план на пристанище за
обществен транспорт с национално значение,
и в 14-дневен срок – за план на пристанище за
обществен транспорт с регионално значение.
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(2) Съответната териториална дирекция
„Морска администрация“ обобщава постъпилите становища от заинтересовани лица
и изготвя мотивирано становище за тяхната
основателност, както и мотивирано експертно
становище по проекта на генерален план в
срок до:
1. седем дни след изтичане на срока по ал. 1,
т. 2 – за план на пристанище за обществен
транспорт с национално значение;
2. три дни след изтичане на срока по ал. 1,
т. 2 – за план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение.
(3) В сроковете по ал. 2 съответната териториална дирекция „Морска администрация“
връща комплектуваната преписка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ за продължаване на
административнопроизводствените действия.
Чл. 29. (1) Когато заявлението е за инвестиционна инициатива за изграждане на ново
или разширение на съществуващо пристанище
за обществен транспорт с национално значение, в срока по чл. 112б, ал. 4 ЗМПВВППРБ
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията мотивирано становище, което съдържа
резултатите от анализа на инвестиционната
инициатива и на възможността за влагане на
необходимите публични инвестиции, както
и от проверката за съответствие на предвижданията на проекта на генерален план с
одобрената от Министерския съвет Стратегия
за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план
за транспорта на България.
(2) Когато заявлението е за инвестиционна инициатива за изграждане на ново или
разширение на съществуващо пристанище
за обществен транспорт с регионално значение, в срока по чл. 112г, ал. 3 ЗМПВВППРБ
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
мотивирано становище по инвестиционната
инициатива, което включва и резултатите
от проверката за съответствието на предвижданията на проекта на генерален план с
одобрената от Министерския съвет Стратегия
за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план
за транспорта на България.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 в едномесечен срок от постъпване на заявлението
за разглеждане, приемане и одобряване на
генерален план на пристанище за обществен
транспорт Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ представя на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията мотивирано становище, което
съдържа резултатите от анализа на проекта
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на план, в т. ч. и за съответствието на предвижданията му с одобрената от Министерския
съвет Стратегия за развитие на транспортната
система на Република България и Общия
генерален план за транспорта на България.
(4) Становището по ал. 1 – 3 се придружава от:
1. административната преписка, образувана
по заявлението по чл. 25, ал. 2;
2. проект на съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие за свикване на междуведомствения експертен съвет за разглеждане
на проекта на генерален план.
Чл. 30. (1) Заповедта по чл. 29, ал. 4, т. 2
за свикване на междуведомствения експертен
съвет се издава от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и от министъра на регионалното развитие в
14-дневен срок от представяне на документите
по чл. 29, ал. 4.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща копие от заповедта за
свикване на междуведомствения експертен
съвет заедно с електронно копие на проекта
на генерален план на всеки от членовете на
съвета. Заповедта се съобщава и на заявителя.
Чл. 31. (1) Със заповедта за свикване на
междуведомствения експертен съвет се определят:
1. състав на съвета за разглеж дане на
проекта на генерален план, формиран в съответствие с чл. 112а, ал. 4 ЗМПВВППРБ и
чл. 33, ал. 1;
2. ден, час и място на провеждане на първото заседание;
3. срок, в който членовете на съвета следва
да представят писмените си становища по разглеждания проект на генерален план; срокът
не може да бъде по-кратък от пет работни дни
преди датата на първото заседание;
4. срок, в кой т о меж д у ведомст вени я т
експертен съвет следва да приключи работа.
(2) Първото заседание на междуведомствения експертен съвет се насрочва не по-рано
от 14 и не по-късно от 30 дни от датата на
издаване на заповедта по ал. 1.
(3) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават
и правила за работа на междуведомствения
експертен съвет.
Чл. 32. (1) Междуведомственият експертен
съвет е консултативен експертен орган на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие за разглеждане и приемане на проектите на генерални планове за
пристанищата за обществен транспорт.
(2) Организационно-техническото обезпечаване на дейността на междуведомствения
експертен съвет по ал. 1 се осъществява от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

Чл. 33. (1) Междуведомственият експертен
съвет включва упълномощени представители
на общините и областите, на територията
на които е разположено пристанището, и
експерти от:
1. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Министерството на регионалното развитие;
3. Министерството на финансите;
4. Министерството на отбраната;
5. Министерството на вътрешните работи;
6. Министерството на околната среда и
водите;
7. Министерството на здравеопазването;
8. Министерството на културата – когато
с проекта се засягат защитени територии за
опазване на културното наследство;
9. Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
10. Агенция „Пътна инфраструктура“;
11. Агенцията по геодезия, картография
и кадастър;
12. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – в случаите, когато с
проекта се предвижда изграждане на нови
или разширение на съществуващи железни
пътища или пресичане на железопътни линии
от съоръжения или мрежи на техническата
инфраструктура;
13. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ освен в случаите, в които
предприятието е вносител на проекта на план.
(2) Междуведомственият експертен съвет
се състои от:
1. председател – заместник-министър на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
2. секретар – експерт от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“;
3. по един редовен и един резервен член от
всяко от ведомствата и организациите по ал. 1.
(3) Актът, с който ръководителят на съответното ведомство или организация по ал. 1
определя персонално своите експерти – редовен и резервен член на междуведомствения
експертен съвет, се представя най-късно на
първото заседание на съвета.
Чл. 34. На заседанията на съвета могат да
присъстват упълномощени представители на
вносителя на генералния план.
Чл. 35. (1) Междуведомственият експертен
съвет разглежда внесения проект на генерален
план в едно заседание, на което:
1. се прави представяне на проекта на
генерален план;
2. се провеждат разисквания по проекта
и по въпросите, поставени в становищата на
заинтересованите лица, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и членовете на
междуведомствения експертен съвет;
3. междуведомственият експертен съвет:
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а) взема решение, с което приема проекта
на генерален план;
б) взема решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план;
в) дава указания на вносителя на генералния
план за поправяне, изменение или допълване
на проекта.
(2) Когато някое от ведомствата или организациите, посочени в заповедта за свикване
на междуведомствения експертен съвет, не е
изпратило свой представител на заседанието
на съвета и в определения в същата заповед
срок не е представило писмено становище,
с което възразява против приемането на
проекта на генерален план, най-късно в деня
преди провеждане на заседанието по ал. 1,
се счита, че няма забележки по проекта на
генерален план.
(3) Указанията, дадени по реда на ал. 1,
т. 3, буква „в“, са задължителни за вносителя
на плана. Поправеният, изменен или допълнен проект на генерален план подлежи на
повторно разглеждане от междуведомствения
експертен съвет.
Чл. 36. (1) Въз основа на решението по
чл. 35, ал. 1, т. 3, букви „а“ или „б“ министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министърът на регионалното
развитие издават съвместна заповед, с която
одобряват или отказват да одобрят проекта на
генерален план на пристанище за обществен
транспорт.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ и на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 37. (1) В 3-дневен срок след влизане
в сила на заповедта за одобряване на генералния план Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ връща на вносителя на плана единия от оригиналните екземпляри на
хартиен носител, върху който са отбелязани
номерът и датата на издаване на заповедта
за одобряването му и датата на влизането є
в сила.
(2) Вторият оригинален екземпляр на хартиен носител със същите отбелязвания и с
оригиналната административна преписка по
заявлението за инвестиционна инициатива се
съхранява безсрочно в Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
Чл. 38. В срока по чл. 37, ал. 1 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща:
1. заверен екземпляр от влезлия в сила
генерален план – на министъра на регионалното развитие;
2. електронно копие от одобрения генерален
план заедно с копие от заповедта за одобряване
и данни за влизането є в сила – на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на
съответната община или общини.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Раздел VI
Изменение на генерален план на пристанище
за обществен транспорт
Чл. 39. Генерален план на пристанище
за обществен транспорт може да се изменя,
когато:
1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при
които е бил изработен и одобрен планът, налагащи различни от съдържащите се в него
концептуални решения за пристанищната
територия и/или акватория;
2. възникне инвестиционна инициатива,
засягаща територия, резервирана за бъдещо
развитие на пристанището;
3. възникне инвестиционна инициатива за
разширение на пристанището чрез изграждане
на нов терминал или на нова зона:
а) за съхранение на товари, в т. ч. зона по
чл. 103, ал. 6 ЗМПВВППРБ;
б) за извършване на дейности по чл. 116а
ЗМПВВППРБ;
в) за извършване на проверките и контрола
по чл. 101, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
г) която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по
чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ;
4. възник не инвестиционна инициатива, свързана с промяна на параметрите на
пристанищната акватория или на някоя от
зоните в нея;
5. се констатира явна фактическа грешка,
която има значение за предвижданията на
плана;
6. в резултат на изменение на кадастрален
план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените
имоти не съвпадат с външните регулационни
граници на пристанищната територия.
Чл. 40. (1) Изработването, разглеждането,
приемането и одобряването на проекта за
изменение на генерален план на пристанище
за обществен транспорт се извършва по реда
на раздели IV и V.
(2) При изработването на проекти за изменение на генерален план предварителното
(прединвестиционното) проучване се извършва
в обем, който е необходим и достатъчен за
обосноваване на предвижданите изменения.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 112а, ал. 6 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № 39 от
2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
(ДВ, бр. 6 от 2006 г.).
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§ 3. (1) Действащите подробни устройствени планове за територията на пристанища
за обществен транспорт запазват действието
си като елемент от генералните планове на
тези пристанища по смисъла на ЗМПВВППРБ
и тази наредба. В срок до 23 март 2015 г.
собствениците на пристанища за обществен
транспорт, съответно концесионерите на терминали от пристанища за обществен транспорт
с национално значение, подават заявление по
чл. 25, ал. 2, към което прилагат проект на
парцеларен план за пристанищната акватория
и документите по чл. 25, ал. 2, т. 3.
(2) Генералните планове на пристанища за
обществен транспорт, одобрени при действието
на отменената Наредба № 39 от 2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове
за развитие на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, въз основа
на които не са изработени, одобрени и влезли
в сила планове за регулация и застрояване
за пристанищната територия, запазват действието си като опорно-сравнителни планове
по смисъла на ЗУТ и тази наредба. В срок
до 23 март 2015 г. собствениците на пристанища за обществен транспорт, съответно
концесионерите на терминали от пристанища
за обществен транспорт с национално значение, подават заявление по чл. 25, ал. 2, към
което прилагат: проект на план за регулация
и застрояване на пристанищната територия,
парцеларен план за пристанищната акватория
и документите по чл. 25, ал. 2, т. 3 и 4.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 предварителното
(прединвестиционното) проучване се извършва
в обем, който е необходим и достатъчен за
изработване на съответния проект на план.
(4) В случаите по ал. 1 и 2, ако е необходимо
извършването на екологична оценка, оценка
за въздействието върху околната среда или
оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие, към заявлението
по чл. 25, ал. 2 е достатъчно да се приложат
доказателства за започването на съответната
процедура. В тези случаи проектът се внася
за разглеждане в междуведомствен експертен
съвет след влизане в сила на становището или
решението на компетентния орган по Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие.
(5) Ако в резултат на настъпили промени
в устройствените условия, при които е бил
одобрен планът по ал. 1 или 2, се налагат
различни от съдържащите се в него концептуални решения за пристанищната територия
и/или акватория или е налице обстоятелство
по чл. 39, т. 6, привеждането на плана в съответствие с изискванията по ЗМПВВППРБ
и тази наредба се извършва по реда за изменение на генерален план.
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§ 4. (1) Заварените производства за даване
на разрешение за изработване на проект на
генерален план на пристанище за обществен
транспорт се довършват по реда на тази наредба.
(2) Заявленията за даване на разрешение за
изработване на подробен устройствен план за
пристанищната територия на пристанище за
обществен транспорт се считат за заявления,
с които се иска даване на разрешение за изработване на генерален план на пристанището
по смисъла на тази наредба.
(3) В слу чаите по ал. 2 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ изготвя
становището по чл. 21, ал. 2 и проекта на
разрешение по чл. 22 при съобразяване с разпоредбата на § 3 и ги представя на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие в 14-дневен срок след влизане в сила
на наредбата.
§ 5. (1) Когато е внесен проект за актуализация на действащ генерален план, придружен
със заявление за даване на разрешение за
изработване на подробен устройствен план за
пристанищната територия на пристанище за
обществен транспорт, внесените проекти се
считат за заявление, с които се иска даване на
разрешение за изработване на изменение на
генерален план на пристанището по смисъла
на тази наредба.
(2) В слу чаите по ал. 1 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ изготвя
становището по чл. 21, ал. 2 и проекта на
разрешение по чл. 22 при съобразяване с разпоредбата на § 3 и ги представя на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие в 14-дневен срок след влизане в сила
на наредбата.
§ 6. (1) Внесените до влизане в сила на
тази наредба проекти на генерални планове
на пристанища за обществен транспорт, производството по които е спряно съгласно § 66
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), се привеждат в съответствие със ЗМПВВППРБ и тази
наредба в тримесечен срок след влизането на
наредбата в сила.
(2) След привеждане на проекта по ал. 1 в
съответствие с изискванията на ЗМПВВППРБ
и тази наредба спряното производство продължава по реда на тази наредба от етапа,
на който е било спряно.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Данаил Папазов
За министър на регионалното развитие:
Мирослав Мазнев
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ
И ПРАВИЛА

за организиране на хазартни игри с игрални
автомати
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези общи игрални условия и
п ра ви ла се регламен т и рат м ин има л ни т е
изисквания, които се спазват при организирането на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри
с игрални автомати са длъжни да спазват
т е зи о бщ и и г ра л н и ус лови я и п ра ви ла ,
включително и при изготвяне на съответните условия и правила, които представят
за у твърж даване от Държавната комисия
по хазарта (ДК Х) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от
Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Общи игрални условия
Чл. 3. В игралната зала се поставят на
видно място:
1. удостоверението за издаден лиценз – копие или оригинал, както и
2. утвърдените игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални
автомати по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Чл. 4. (1) В игралната зала се експлоатират игрални автомати, които съответстват по
брой, наименование и други индивидуализиращи белези на вписаните в издаденото на
организатора удостоверение за издаден лиценз
и се инсталират за експлоатация или се де
инсталират във/от залата в срок до 7 дни след
получаването на това удостоверение.
(2) След модификация, конвертиране или
рециклиране на игралния автомат е необходимо да бъде поставена допълнителна табела с информация за годината и за лицето,
извършило модификацията, конвертирането
или рециклирането.
(3) Организаторът на хазартни игри е
длъжен постоянно да следи за техническата
изправност на игралните автомати, както и за
това същите да не са източник на физически,
електрически или механични опасности за
здравето и живота на играчите.
Чл. 5. (1) Системата за управление на
игралните автомати, съдържаща програмните носители, се монтира в защитена част
от кабинета (кутията), така че да позволява
запечатване.
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(2) Устройствата за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи)
трябва непрекъснато да съхраняват информация за общо въведени и общо изплатени
к реди т и, вк лючи телно п ри внезапно изключване на игралния автомат независимо
от причината.
(3) При включено захранване игралните
автомати трябва да осигуряват звукова и/или
светлинна сигнализация в следните случаи:
1. отваряне на врата на кабинета на игралния автомат;
2. спечелване на премия джакпот или
друга печалба.
Чл. 6. (1) При поискване от длъжностни
лица на ДКХ с контролни функции следва да
се осигури достъп до данните за проведените
игри на игралния автомат.
(2) Управителят на игралната зала съхранява външни принадлежности към игралното
оборудване (ключове и др.) и при извършване
на проверка от длъжностни лица на ДКХ с
контролни функции ги предоставя за осигуряване на достъп до устройствата за текущ
контрол.
Чл. 7. (1) Игралните автомати могат да се
свързват помежду си за постигане на премия
джакпот.
(2) Всяка джакпот система трябва да има
трайно закрепена табела, съдържаща четлива
оригинална маркировка за наименование, тип,
версия, производствен номер и производител.
В случаите, когато в софтуера на игрален
автомат е инкорпориран софтуерен модул,
извършващ отчисления на предвидения процент за премия джакпот и в удостоверението
за издаден лиценз на организатора този автомат е вписан като изпълняващ функциите
на мастерсървър за джакпот системата, то за
оригинална маркировка се приема тази на
автомата – мастерсървър.
(3) Джакпот системите се инсталират в
игралната зала или се деинсталират в срока
по чл. 4, ал. 1.
(4) Размерът на отчисленията и условията за изплащане на джакпота се посочват в
игралните условия и правила, утвърдени от
ДКХ на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(5) Джакпот системи могат да се свързват в електронна мрежа между две и повече
игрални зали.
Чл. 8. (1) Джакпотът не може да остава в
полза на организатора, освен в случаите на
прекратяване на лиценза по чл. 35 ЗХ. Натрупаните отчисления за премия джакпот на
деинсталирана система се разпределят като
парични печа лби – посредством т у рнири,
допълнителни (бонус) игри или по друг начин, посочен в игралните условия и правила,
утвърдени от ДКХ.
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(2) При инсталиране или деинсталиране на
джакпот система се съставя протокол (сервизен), подписан от организатора или служителите в игралната зала и лицето, извършило
инсталирането/деинсталирането. Протоколът
се представя при поискване от длъжностните
лица от ДКХ с контролни функции, извършващи проверката.
(3) Свързването на игралните автомати
в д жак по т система т рябва да позвол ява
извършването на проверка от контролните
органи, как то и дост ъп до уст ройст вото
за формиране на джакпот с цел неговата
идентификация.
Чл. 9. (1) За осигуряване спазването на
изискванията при организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игралната зала
следва да присъстват следните служители на
организатора:
1. управител на игралната зала, който осъществява контрол и е отговорен за:
а) законосъобразното провеждане на игрите;
б) правилното функциониране на игралното
оборудване;
в) охраната, спазването на вътрешния ред
в залата и действията на крупието;
г) решаването на възникнали спорове в хода
на провеждането на игрите при определяне
или изплащане на печалбите;
д) недопускането на лица, чието присъствие
е забранено от ЗХ;
е) удостоверяването и изплащането на
печалби;
ж) други задължения съгласно тези правила
и утвърдената от организатора длъжностна
характеристика;
2. крупие, което е отговорно за:
а) задействането на игрално оборудване,
което е пригодено да се задейства от крупие;
б) съхраняването и отчитането на получените суми за залози;
в) установяването на печелившата комбинация и съответния размер на печалбата;
г) отчитането и изплащането на печалби;
д) недопускането на лица, чието присъствие
е забранено от ЗХ.
(2) В случаите на отсъствие на управителя
на игралната зала неговите функции се изпълняват от служител, който е изрично писмено
оправомощен от организатора.
Чл. 10. В игралната зала организаторът
на хазартни игри е длъжен да поддържа
касова наличност, представляваща парична
сума в размер на не по-малко от 1000 лв.,
която служи за изплащане на печалбите от
организираните хазартни игри. Размерът на
минималната касовата наличност се определя съобразно броя на игралните автомати
и възможностите за спечелване на премия
джакпот в условията и правилата на организатора, утвърдени от ДК Х по чл. 22, ал. 1,
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т. 11 ЗХ. Размерът на минималната утвърдена касова наличност трябва да позволява
изплащане на всяка спечелена сума в размер
до 1000 лв. след приключване на играта. Служителите в игралната зала трябва да имат
непрекъснат достъп до касовата наличност
и при поискване от длъжностните лица на
ДК Х с контролни функции да я предоставят
за проверка.
Раздел ІІІ
Общи правила
Чл. 11. (1) Участието в игрите с игрални
автомати се извършва чрез залози в български
левове и в евро.
(2) Извършването на залозите за участие
в хазартните игри с игрални автомати се
осъществява чрез монети, предварително
закупени жетони, магнитни карти, други
удостоверителни знаци, чрез заплащане в
брой и/или с платежни карти.
Чл. 12. (1) Печалбите, реализирани при
игрите с игрални автомати, се изплащат в
брой след приключване на съответната игра
за суми до утвърдената минимална касова
наличност, но не повече от 5000 лв.
(2) Изплащането на паричните и предметните печалби на стойност над утвърдената
минимална касова наличност се извършва в
срок до три дни след датата, на която е спечелена печалбата. За удостоверяване правото
да бъде получена печалбата управителят на
игралната зала издава документ, удостоверяващ размера на печалбата, игралното съоръжение, на което е спечелена, трите имена
на лицето, спечелило печалбата, и датата, на
която е спечелена.
Чл. 13. (1) Изплащането на печалби:
1. до 5000 лв. се допуска в брой;
2. над 5000 лв. се извършва задължително
по банков път.
(2) При поискване служител от игралната
зала е длъжен да издаде счетоводен документ, удостоверяващ размера на изплатената
печалба. Вторият екземпляр на документа
остава за съхранение и контрол в игралната
зала и се представя на длъжностните лица
от ДК Х.
Чл. 14. При прекъсване на електрическото захранване на игралния автомат по време
на иг ра се изплаща су мата на нат ру пани я
к редит до момента съгласно показани ята
на уст ройството за тек у щ конт рол (елект ронни и/или елек т ромеханични броячи)
с лед въ з с т а новя ва не на е лек т ри че ско т о
за х ранване.
Чл. 15. (1) Спорове, възникнали при или
по повод на провеждане и участие в игра,
между участник и персонала, отговорен за
провеждането є, се решават от управителя
на залата веднага след възникване на спора.
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(2) Когато възникналият спор не се разреши от управителя на залата, задължително се
изготвя протокол, в който се вписват:
1. адрес на игралната зала и данни за
организатора;
2. предмет на спора, когато се отнася до
провеждане или участие в игра;
3. показания на броячи за въведени кредити
и изплатени печалби на съответния игрален
автомат;
4. натрупана премия джакпот на системата, към която е включен игралният автомат;
5. индивидуализиращи данни за участника
в играта и за управителя на залата;
6. подписи на управителя на игралната
зала и участника в играта;
7. дата на съставяне.
(3) В случай че участникът в играта не
съдейства или откаже да предостави личните
си данни или да подпише протокола по ал. 2,
същият се подписва от крупието, чиито имена,
точен адрес и ЕГН се вписват в протокола.
(4) В тридневен срок от изготвянето на
протокола организаторът на хазартни игри
е длъжен да изпрати копие от него до ДКХ.
(5) В срока по ал. 4 участникът, чиито
интереси са засегнати при възникналия спор,
може да подаде писмено оплакване до ДКХ,
като приложи всички относими доказателства.
Препис от оплакването се изпраща до организатора на игрите, който в тридневен срок
от получаването му е длъжен да изпрати до
ДКХ писмени обяснения по случая и заверен
препис от протокола по ал. 2.
Раздел ІV
Общи игрални условия и правила за организиране на турнири
Чл. 16. (1) В игралната зала се допуска
организирането на турнири на игри с игрални
автомати, ако същите са предвидени в условията и правилата на организатора, утвърдени
от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Преди провеждане на турнир организаторът уведомява ДКХ за периода на провеждане
на турнира и за условията и правилата, при
които ще се организира.
(3) Условията и правилата за организиране
на турнир се поставят на видно място в игралната зала и съдържат минимум следната
информация:
1. цена за допускане до участие;
2. начин на формиране на наградния фонд
за участниците;
3. срокове за изплащане на паричните и
предметните печалби.
(4) Паричните и предметните награди при
турнирите са за сметка на организатора и не
могат да се формират от премиите джакпот
при игралните автомати освен в случаите по
чл. 8, ал. 1.
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Раздел V
Общи игрални условия и правила за организиране на допълнителни (бонус) игри
Чл. 17. (1) Организирането на допълнителни
(бонус) игри в игралните зали се извършва
само ако такива са предвидени в утвърдените
от ДКХ условия и правила на организатора
по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Преди провеждане на всяка допълнителна (бонус) игра организаторът уведомява
ДКХ за периода на провеждане и за условията
и правилата, при които ще се организира.
(3) Условията и правилата за организиране
на допълнителна (бонус) игра се поставят на
видно място в игралната зала и съдържат
минимум следната информация:
1. условия за участие;
2. видове и размери на паричните и/или
предметните награди;
3. условия за спечелване на обявените
парични и/или предметни награди;
4. начин на обявяване на резултата от играта.
(4) Паричните и предметните награди при
допълнителните (бонус) игри са за сметка на
организатора и не могат да се формират от
премиите джакпот при игралните автомати
освен в случаите по чл. 8, ал. 1.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тези Общи игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати са приети на
заседание на ДКХ на 18.03.2014 г. с протокол
№ 000030-1693 на основание чл. 22, ал. 1, т. 4
ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването
им в „Държавен вестник“.
Председател:
Огнемир Митев
2222

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тези общи изисквания се регламентират минималните изисквания към игралните
зали, в които се организират хазартни игри
с игрални автомати, по отношение на вида
на помещенията или сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри
с игрални автомати са длъжни да спазват
тези общи изисквания, включително и при
изготвянето на съответните изисквания, които
представят за утвърждаване от Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
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Раздел II
Изисквания по отношение на вида и разпределението на помещенията
Чл. 3. Игралната зала е обособено помещение със самостоятелен вход, в което се
организират хазартни игри с игрални автомати. Адресът на игралната зала трябва да е
вписан в удостоверението за издаден лиценз
на организатора на хазартни игри с игрални
автомати като обект, в който се организират
игрите.
Чл. 4. В игралната зала могат да се извършват помощни и спомагателни дейности
при спазване на нормативно установените
изисквания за съответната дейност.
Чл. 5. (1) Игралната зала трябва да има
обособен вход за посетители, на който да
е монтирана табела, съдържаща информация за наименованието на организатора на
хазартните игри, наименованието на обекта – „Игрална зала за хазартни игри“, както
и търговското наименование на игралната
зала, когато има такова. Забранява се на
игрална зала да се поставя наименование,
различно от наименованието „Игрална зала
за хазартни игри“.
(2) На информационното табло по чл. 45,
ал. 3 ЗХ, монтирано непосредствено до входа
на игралната зала, трябва да са посочени данни
за контакт – адрес на интернет страницата,
електронна поща и телефон на ДКХ.
(3) Когато игралната зала има повече от
един вход, от който може да се осъществи
дос т ъп на пос е т и т ел и, изиск ва н и я та по
ал. 1 и 2 се прилагат за всеки един от тези
входове.
Чл. 6. Когато входовете за посетители на
игралната зала представляват главни входове на игралната зала по смисъла на § 1 от
допълнителната разпоредба на Наредбата за
правилата, начините, техническите способи
и изискванията за измерване на отстояние по
чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС
№ 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), всеки
един от тях трябва да отговаря на изискването
на чл. 44, ал. 1 ЗХ.
Чл. 7. Помещението на игралната зала, в
което се организират хазартните игри, трябва
да е с площ, която да осигури разполагането на игралните автомати в съответствие с
изискването за минимална площ по чл. 68,
ал. 2 ЗХ.
Раздел III
Ремонт на игрално оборудване
Чл. 8. (1) При ремонт на игрално оборудване
се попълва сервизен протокол между сервизния техник на производителя или вносителя
и организатора.
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(2) Организаторът съхранява в игралната
зала екземпляра на сервизния протокол и при
поискване от страна на длъжностни лица на
ДКХ с контролни функции го предоставя.
Раздел ІV
Техническо оборудване за контрол
Чл. 9. (1) Всяка игрална зала трябва да
бъде снабдена с техническо оборудване за
контрол, като минимално задължително условие е поставянето на видеокамери.
(2) Зоните на видимост на видеокамерите
трябва да обхващат всички входове на игралната зала и всички игрални автомати в нея.
(3) Записите от видеокамерите се съхраняват от организаторите най-малко 72 часа.
В случай на възникнал спор, свързан с организираните в игралната зала хазартни игри с
игрални автомати, записите се съхраняват до
приключване на проверката от контролните
органи на ДКХ.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тези Общи изиск вани я к ъм иг ра лни те за ли, в кои то се
организират хазартни игри с игрални автомати, са приети на заседание на ДК Х на
18.03.2014 г. с протокол № 000030-1693 на
основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗХ и влизат в
сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател:
Огнемир Митев
2223

ОБЩИ ПРАВИЛА

за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тези общи правила установяват
минималните изисквания, които трябва да се
спазват от организаторите на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали при организиране на работата, финансовия контрол
и отчитане на резултатите при провеждане
на този вид хазартна игра.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри с
игрални автомати са длъжни да спазват тези
общи правила, включително и при изготвянето на съответните правила, които представят
за утвърждаване от Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона
за хазарта (ЗХ).
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Раздел II
Правила за организацията на работа и счетоводна отчетност
Чл. 3. (1) Организаторът на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала отговаря
за цялостната организация на дейността и на
счетоводната отчетност, която да гарантира
точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото
законодателство, тези правила и утвърдените
им правила по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Организаторът е длъжен да води подробна отчетност и да съхранява информация,
необходима за осъществявания от ДКХ държавен надзор върху хазарта.
(3) Организаторът е длъжен да осигури
спазването на установените с тези правила
изисквания от слу ж ителите, обслу ж ващи
игралната зала.
Чл. 4. (1) Организаторът на хазартни игри
е длъжен да води следните отчети:
1. дневен отчет за игрални автомати в
игрална зала – по образец съгласно приложение № 1;
2. месечен отчет за игрални автомати в
игрална зала – по образец съгласно приложение № 2;
3. месечен отчет за премии джакпот в
игрална зала – по образец съгласно приложение № 3;
4. отчет за изплатени парични и предметни
награди при допълнителна (бонус) игра или
турнир в игрална зала – по образец съгласно
приложение № 4.
(2) Показанията на устройствата за текущ
контрол (електронни и/или електромеханични
броячи) на всеки игрален автомат в залата се
записват ежедневно в дневен отчет по ал. 1,
т. 1 съгласно приложение № 1.
(3) В края на всеки месец данните от
дневните отчети по ал. 1 за съответния месец
се обобщават в месечен отчет по ал. 1, т. 2
съгласно приложение № 2.
(4) Данните в месечния отчет за премии
джакпот се записват текущо през месеца,
като в края на месеца спечелените премии
джакпот се обобщават съгласно приложение № 3.
(5) Данните в месечния отчет за изплатени
парични и предметни награди от проведените
допълнителни (бонус) игри или турнири в
игрална зала се записват текущо през месеца,
като в края на месеца се обобщават съгласно
приложение № 4.
Чл. 5. (1) В дневните и месечните отчети
за игрални автомати се записват поотделно
за всеки игрален автомат в игралната зала
данните за сумите на постъпилите залози и
изплатените печалби.
(2) Месечните отчети за премии джакпот
се водят единствено за системи, които не на-
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трупват (връщат) стойностите на печелените
премии джакпот в броячите на автоматите.
(3) Месечните отчети за изплатени парични и предметни награди при допълнителни
(бонус) игри или турнири се водят поотделно
за всяка една допълнителна (бонус) игра и за
всеки турнир, проведени в игралната зала.
(4) Когато организаторът има издадени
лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в повече от една игрална
зала, той е длъжен да води отчетите по ал. 1
поотделно за всеки обект.
Раздел III
Правила за финансов контрол
Чл. 6. (1) Дневните и месечните отчети
по чл. 4, ал. 1 се попълват и подписват в два
еднообразни екземпляра – по един за счетоводството на организатора и за игралната зала.
(2) Екземпляри от отчетите по ал. 1 се
съхраняват в игралната зала за текущата и
предходните две календарни години и при
поискване от длъжностните лица на ДКХ
с контролни функции задължително им се
предоставят.
Чл. 7. (1) Организаторът на хазартни игри
е длъжен да разполага в игралната зала с
прономерован, прошнурован и подпечатан от
организатора кочан с разходни касови ордери.
Организаторът е длъжен при поискване от
участник в игрите да издаде документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба,
когато същата е в размер до 5000 лв.
(2) За изплащане на печалби над 5000 лв.
от у частника се изиск ва банкова сметка,
по която ще се извърши плащането. Док у ментите, удостоверяващи извършеното
плащане по банков път, се съх ран яват в
иг ра лната за ла или в счетоводството на
организатора.
(3) При проверка от длъжностни лица на
ДКХ с контролни функции се предоставят
документите по ал. 1 и 2. В случай че документите по ал. 2 се съхраняват в счетоводството
на организатора, същите се представят в ДКХ
в срок до седем работни дни след датата на
извършване на проверката.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тези Общи правила
за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителните образци
за счетоводна отчетност за хазартни игри с
игрални автомати са приети на заседание на
ДКХ на 18.03.2014 г. с протокол № 000030-1693
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗХ и влизат в
сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател:
Огнемир Митев
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, т. 1
Дневен отчет за игрални автомати в игрална зала
ИГРАЛНА ЗАЛА:
ОРГАНИЗАТОР:
№
по
ред

Производствен
№ на игрален
автомат
(ИА)

1

2

Отчет №
СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ
В ЛЕВОВЕ ИЛИ ЕВРО:
Показания на
електронни
броячи

Показания на
електромеханични
броячи

ВХОД
(IN)

ИЗХОД
(OUT)

ВХОД
(IN)

ИЗХОД
(OUT)

3

4

5

6

Дата …….................................................
Сума на
постъпили
залози

Сума на
изплатени
печалби

Разлика
(7 – 8)

7

8

9

Повреден ИА:
(попълват се данните от колони 2 до 6)
Дата и час:
УПРАВИТЕЛ НА
ИГРАЛНАТА ЗАЛА: ..............................................................................
(име, фамилия, подпис)

КРУПИЕ:
..............................................................
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 2
Месечен отчет за игрални автомати в игрална зала
ИГРАЛНА ЗАЛА:
ОРГАНИЗАТОР:
№
по
ред

1

Производствен
№ на игрален
автомат
(ИА)
2

Отчет № ...............................................
СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ
В ЛЕВОВЕ ИЛИ ЕВРО:
Показания на
електронни
броячи

Показания на
електромеханични
броячи

ВХОД
(IN)

ИЗХОД
(OUT)

ВХОД
(IN)

ИЗХОД
(OUT)

3

4

5

6

УПРАВИТЕЛ НА
ИГРАЛНАТА ЗАЛА: ..............................................................................
(име, фамилия, подпис)

за месец ….............................. 20 .... г.
Сума на
постъпили
залози

Сума на
изплатени
печалби

Разлика
(7 – 8)

7

8

9

КРУПИЕ:
..............................................................
(име, фамилия, подпис)
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Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Месечен отчет за премии джакпот в игрална зала
Месец ............................... 20 ....... г.
Организатор: ......………………...............................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрална зала: ...................................................................................................................................................
(град/село, община, област)
Джакпот система: .......................................………..............................................................................................................
(тип и производствен №)
№
по
ред

Дата
(на която
е спечелен
джакпот)

Час
(в който
е спечелен
джакпот)

Производствен № на
игралния автомат
(на който е спечелен
джакпот)

Спечелена премия/и
джакпот
Сума
(лв.)

Име, презиме,
фамилия

Крупие
(име, фамилия, подпис)

Обща сума: ...........................................................................................................................................................................
(цифром и словом)
Управител на игралната зала: ...................................................................
(име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една джакпот система.

Приложение № 4
към чл. 4, ал. 1, т. 4
Отчет за изплатени парични и предметни награди при допълнителна (бонус) игра или
турнир в игрална зала
Ден ................ месец ............................... 20 ....... г.
Организатор: .....…..............................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрална зала: ...………….……................................................................................................................................
(град/село, община, област)
Вид на допълнителната (бонус) игра/турнир: ...........................................................................................................
№
по
ред

Дата
(на която е спечелена
предметната/паричната награда)

Час
(в който е спечелена
предметната/паричната награда)

Спечелена предметна/парична
награда и участник
Сума
(лв.) или
предмет

Име, презиме,
фамилия, подпис на
спечелил участник

Крупие
(име, фамилия, подпис)

Обща сума/общ брой на предметни награди: ...........................................................................................................
(цифром и словом)
Управител на игралната зала: ...................................................................
(име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една допълнителна (бонус) игра или турнир.
2224
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-215
от 20 февруари 2014 г.
На основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 5,
ал. 5 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и:
– заявление от „България Алфа“ – ЕАД, София, с вх. № Е-26-Б-139/4.03.2013 г. за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ „Русалско“, разположена
на територията на области Кърджали и Смолян;
– заявление от „Евромакс сървисиз“ – ЕООД,
София, с вх. № Е-26-Е-325/4.11.2013 г. за същата
площ и същата група подземно богатство, постъпило в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ;
– писмо от „Евромакс сървисиз“ – ЕООД,
София, с вх. № Е-26-Е-325/19.12.2013 г. за отказ
от подаденото заявление;
– писмо от „България Алфа“ – ЕАД, София,
с вх. № Е-26-Б-30/28.01.2014 г. за отказ от подаденото заявление,
нареждам:
1. Прекратявам производството по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Русалско“, разположена на територията на области Кърджали
и Смолян.
Фактически основания за прекратяване на производството
В МИЕ са постъпили писма, с които дружествата „Евромакс сървисиз“ – ЕООД, София, и
„България Алфа“ – ЕАД, София, оттеглят подадените по-рано заявления за предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Русалско“,
разположена на територията на области Кърджали
и Смолян.
Правни основания за прекратяване на производството:
Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 АПК
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Член 65 ЗПБ предвижда, че разрешението за
търсене и проучване и за проучване на подземни
богатства влиза в сила от датата на сключване
на договор. Отказът от заявление, когато производството по издаване на разрешение все още
не е приключило с издаване на индивидуалния
административен акт, следва да се разбира като
липса на интерес от придобиване на правата,
които са поискани за предоставяне от министъра
на икономиката и енергетиката с разрешение за

търсене и проучване на подземни богатства, и
като искане за прекратяване на производството по
предоставянето им, което изпълнява хипотезата
на чл. 56, ал. 1 АПК.
Производството по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 ЗПБ, в площ „Русалско“, разположена на
територията на области Кърджали и Смолян, се
прекратява въз основа на изложените фактически
и правни основания.
2. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Природни
ресурси и концесии“ към МИЕ.
На основание чл. 61, ал. 1 АПК заповедта
подлежи на обжалване чрез министъра на икономиката и енергетиката пред Върховния административен съд по реда на глава десета, раздел
ІV АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МИЕ.

2204

За министър:
Ив. Айолов

ЗАПОВЕД № РД-16-331
от 11 март 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Орлица“ с
размер 63,11 кв. км, разположена на територията
на община Кирково, област Кърджали, с координати на граничните точки, приложение № 1
към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към тази
заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 904 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 164, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 1500 лв., внесени по сметка на Министерството на икономиката
и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000
1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Орлица“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
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– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката и енергетиката
по Закона за подземните богатства, одобрена с
ПМС № 284 от 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане
следва да бъде записано: „Такса за участие в
конкурс за площ „Орлица“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за
площ „Орлица“. Същото се прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1

Списък
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Орлица“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4514477.50

9409063.20

2.

4513896.60

9416353.80

3.

4507115.60

9414323.80

4.

4506614.10

9404411.90

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът – търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи доказателства за опит в управлението
най-малко на един проект за търсене и проучване
или проучване на метални полезни изкопаеми;
1.4. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Орлица“, както и декларация
от третото лице, че за същото не са налични
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът – търговец, или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал оборот от дейността си общо за последните
3 финансови години в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 300 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Орлица“,
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или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ
„Орлица“.
Кандидат ът, а когато същи ят е обединение – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълни телни те разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2205
ЗАПОВЕД № РД-16-333
от 12 март 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Русана“
с размер 18,04 кв. км, разположена на територията на община Кирково, област Кърджали, и
община Златоград, област Смолян, с координати
на характерните гранични точки, приложение
№ 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. V от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 904 на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул.
Триадица 8, тел. 02/ 9263 164, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1500 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Минис-
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терството на икономиката и енергетиката при
БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC
BNBGBGSD; в платежното нареждане следва да
бъде записано: „За закупуване на тръжни книжа
за площ „Русана“; в документа се посочва и името на кандидата, в полза на когото е извършено
плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
в запечатан плик на български език за участие
в търга и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и тръжните
книжа, включително документ за внесена такса
в размер 1450 лв., съгласно Тарифа за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС
№ 284 от 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Русана“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в търг за площ „Русана“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в търга.
8. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в търга, приложение № 2 към тази
заповед.
9. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на икономиката
и енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 102 000 лв.
(без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 5100 лв. (без включен
ДДС), представляващи 5 на сто от първоначалната
цена по т. 10 от тази заповед.
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12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Анна Янева – заместник-министър
на икономиката и енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1
Списък
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Русана“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4522000

9400250

2.

4520000

9400250

3.

4514800

9396200

4.

4514800

9394200

5.

4516000

9394200

6.

4516000

9393000

7.

4517500

9393000

8.

4517500

9395600
Приложение № 2
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Кандидатът – търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи препоръки (минимум 2 броя) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен специалист,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
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Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Русана“, както и декларация
от третото лице, че за същото не са налични
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът – търговец, или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал общ оборот от дейността си за последните
3 финансови години в зависимост датата, на която
е учреден, не по-малко от 300 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на ангажиментите по договора за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми в площ „Русана“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на ангажиментите по договора за
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Русана“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2206
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РАЗРЕШЕНИЕ № 369
от 21 февруари 2014 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Нептун“,
разположена в землищата на селата Сатовча
и Долен, община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 и чл. 41, ал. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 20 от протокол № 4 от заседанието
на Министерския съвет на 29 януари 2014 г. разрешавам на „Кесъл Стоун“ – ООД, с. Сатовча,
област Благоевград, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 202070572,
със седалище и адрес на управление: с. Сатовча 2950, ул. Елин Пелин 4, община Сатовча,
област Благоевград, да извърши за своя сметка
проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Нептун“,
разположена в землищата на селата Сатовча и
Долен, община Сатовча, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,78 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Нептун“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4484040

8550890

2.

4484040

8551190

3.

4484350

8551190

4.

4484695

8551675

5.

4483345

8551675

4483340

8550890

6.
2207
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РАЗРЕШЕНИЕ № 371
от 10 март 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Добревци“,
разположена в зем л и щата на с. Добревц и,
с. Златна Панега и гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
на Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 11 от протокол № 7 от 19.02.2014 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Златна
Панега Цимент“ – АД, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 820162213,
със седалище и адрес на управление – с. Златна
Панега, п. код 5760, община Ябланица, област
Ловеч, ул. Шипка 1, 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 „Добревци“, разположена
в землищата на село Добревци, с. Златна Панега
и гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,99 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Добревци“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4682806

8571886

2.

4682755

8572228

3.

4683349

8573100

4.

4682970

8573100

5.

4682635

8573199

6.

4682241

8573050
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№

X (m)

Y (m)

7.

4682306

8572705

8.

4682032

8572560

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Иглика“

9.
2248

4682216

8571905

Координатна система 1970 г.

РАЗРЕШЕНИЕ № 372
от 10 март 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Иглика“, разположена в землищата на селата
Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко
Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово, и
селата Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково,
община Елхово, област Ямбол
На основание на чл. 53, ал. 4 и чл. 41, ал. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
протоколно решение по т. 14 от протокол № 7 от
заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2014 г. разрешавам на „Болкан минералс
дивелъпмънт“ – ООД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 201130625,
със седалище и адрес на управление – София 1715,
община Столична, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 475, вх. 3, ет. 1, ап. 25, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Иглика“, разположена в землищата на селата
Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко
Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово, и
селата Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково,
община Елхово, област Ямбол, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 105,20 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев

№

X (m)

Y (m)

1.

4594826

9522889

2.

4594794

9532393

3.

4594873

9543398

4.

4591071

9543325

5.

4588420

9525276

6.
2208

4590912
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РАЗРЕШЕНИЕ № 373
от 10 март 2014 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Чинка-2“,
разположена в землището на с. Голяма Чинка,
община Крумовград, област Кърджали
На основание на чл. 53, ал. 4 и чл. 41, ал. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
протоколно решение по т. 13 от протокол № 7 от
заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2014 г. разрешавам на „Гугуланови“ – ООД,
Кърджали, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 201146597, със седалище и
адрес на управление – Кърджали 6600, община
Кърджали, област Кърджали, бул. Беломорски
75, вх. Б, ет. 2, ап. 24, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Чинка-2“, разположена в землището на село Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,21 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чинка-2“

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев

Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4520050

9427950

2.

4520215

9427840

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Източно насипище“
Координатна система 1970 г.

3.

4520240

9427605

4.

4520300

9427460

№

X [m]

Y [m]

5.

4520425

9427390

1.

4587245

8566707

6.

4520630

9427405

2.

4587786

8566959

7.

4520610

9427610

3.

4588175

8567299

8.

4520405

9427955

4.

4588265

8567680

9.
2209

4520150

9428130

5.

4587829

8567922

6.

4587461

8567605

4587239

8567574

4586970

8567419

РАЗРЕШЕНИЕ № 374
от 10 март 2014 г.
за проучване на минни отпадъци – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ „Източно насипище“,
разположена в землището на гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 и чл. 41, ал. 1 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. 10 от протокол № 7 от заседанието
на Министерския съвет на 19 февруари 2014 г.
разрешавам на „Асарел – Медет“ – АД, Панагюрище, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 822106269 със седалище и
адрес на управление – Панагюрище 4500, община Панагюрище, област Пазарджик, м. Асарел,
да извърши за своя сметка проучване на минни
отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ
„Източно насипище“, разположена в землището
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област
Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,87 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 работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

7.
8.
2210

РАЗРЕШЕНИЕ № 375
от 12 март 2014 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Черни
дол“, разположена в землището на с. Хубавене,
община Роман, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 20 от протокол № 6 от 12.02.2014 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Стал 20
Роман“ – АД, гр. Роман, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 202050662
със седалище и адрес на управление – гр. Роман,
п. код 3130, ул. Георги Бенковски 16, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площ „Черни дол“, разположена в землището на
с. Хубавене, община Роман, област Враца, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,028 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

№

X [m]

Y [m]

35.

4651185

8548573

36.

4651201

8548589

Министър:
Др. Стойнев

37.

4651202

8548618

38.

4651192

8548639

Приложение
към т. 3

39.

4651200

8548656

40.

4651212

8548663

41.

4651205

8548703

42.
2249

4651204

8548736

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Черни дол “
Координатна система 1970 г., зона 9
№

X [m]

Y [m]

1.

4651201

8548772

2.

4651255

8548782

3.

4651254

8548762

4.

4651269

8548746

5.

4651281

8548724

6.

4651292

8548692

7.

4651296

8548669

8.

4651311

8548649

9.

4651326

8548631

10.

4651321

8548618

11.

4651308

8548609

12.

4651305

8548592

13.

4651289

8548584

14.

4651262

8548566

15.

4651257

8548548

16.

4651260

8548527

17.

4651258

8548522

18.

4651248

8548503

19.

4651229

8548470

20.

4651213

8548419

21.

4651203

8548432

22.

4651195

8548425

23.

4651184

8548408

24.

4651172

8548400

25.

4651163

8548438

26.

4651168

8548442

27.

4651169

8548449

28.

4651180

8548466

29.

4651186

8548481

30.

4651175

8548498

31.

4651170

8548510

32.

4651183

8548522

33.

4651192

8548543

34.

4651186

8548561

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-15
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1 и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продук
ти на Европейския съюз, сертификат за акредитация с per. № 6 ОСП от 31.05.2013 г. с дата
на първоначална акредитация 31.05.2013 г. и на
основа на Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието във
връзка с открита процедура с peг. № 26 ОСП от
14.08.2012 г., доклад от оценка на място вх. № 26
ОСП-9 от 12.12.2012 г., анекс вх. № 26 ОСП-11/В
от 21.02.2013 г. и становище на комисията по
акредитация вх. № 26-ОСП-12/В от 22.05.2013 г.,
входиран в Министерството на земеделието и
храните със заявление с № АО-879 от 24.06.2013 г.
и вх. № АО-879 от 29.10.2013 г., и Заповед № РД09-41 от 31.01.2014 г. на министъра на земеделието
и храните разрешавам на „Булгарконтрола“ – АД,
със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
Парчевич 42, п.к. 106, и адрес на офис гр. София,
бул. Ситняково 23:
Да извършва сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ
на EC L 189 от 20 юли 2007 г. и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 31.05.2017 г.
МЗХ, рeг. № BG-BIO-15.
Министър:
Д. Греков
2321
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РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-05
от 28 февруари 2014 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, сертификат за акредитация
№ D-ZE-14009-01, издадено от DAkkS – Германска
служба по акредитация – ООД, входиран в Министерството на земеделието и храните със заявление
с вх. № AO-1506 от 16.12.2013 г., и уведомление
за допълнителни документи с вх. № АО-1506 от
22.01.2014 г. и Заповед № РД-09-116 от 28.02.2014 г.
на министъра на земеделието и храните разрешавам на Лакон – Частен институт за осигуряване
на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти – ООД, със
седалище и адрес на управление в Република
България гр. Велико Търново, бул. България 14 Б:
Да извършва сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ
на EC L 189 от 20 юли 2007 г. и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури,
продукти от тях и вино.
Разрешението е валидно до 13.01.2019 г.
МЗХ, рeг. № BG-BIO-05.

2322

Министър:
Д. Греков

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-16
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, сертификат за акредитация
с per. № BMWFJ-92.716/0112-1/12/2013 с дата на
първоначална акредитация 23.09.1998 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 и Закона
за акредитация на Австрия от 2012 (Федерален
бюлетин № 1, бр. 28/2012) и стандарта ONORM
EN45011 за органи за сертификация на продукти
от Федералното министерство на икономиката,
семейството и младежта на Република Австрия,
входиран в Министерството на земеделието
и храните със заявление с вх. № 70-1688 от
16.04.2013 г., и писмо за представяне на допълнителни документи с вх. № 70-1688 от 26.09.2013 г.
и Заповед № РД-09-110 от 25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните разрешавам на
ТП „Австрия Био Гаранти“ със седалище и адрес
на управление в Република България гр. София,
ул. Свети Седмочисленици 6, ап. 14:
Да извършва сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ВЕСТНИК
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ОВ на EC L 189 от 20 юли 2007 г. и Регламент
(ЕО) № 889/2008 г. на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Разрешението е валидно до 12.08.2018 г.
МЗХ, рeг. № BG-BIO-16.
Министър:
Д. Греков
2323

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1050
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2014 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение,представл яващ: „Незаст роен
УПИ V – „За обществено обслужване“ от стр. кв.
67 по плана на с. Русаля, община Велико Търново,
собственост на Община Велико Търново“.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
2292

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 895
от 12 март 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.180.82 –
нива, при граници и съседи ПИ № 27499.180.182,
№ 2749 9.18 0. 33 4 – по лс к и п ът и щ а , п у б л и чна общинска собственост, и № 27499.180.83,
№ 27499.180.81 – частни ниви, всички в местност
Под Енина, землище с. Енина, ЕКАТТЕ 27499,
община Казанлък, за промяна предназначението
на имота от „нива“ в „за автокъща, стопанска
и складова дейност“ в зона за предимно производствена дейност:
1. план за застрояване на ПИ с идентификатор
27499.180.82 със следните параметри на застроя
ване: нискоетажно застрояване с височина до 7 м,
плътност на застрояване 80 %, коефициент на интензивност 2,5 и минимална озеленена площ 20 %;
2. схеми за електроснабдяване, водоснабдяване
и транспортна схема;
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3. парцеларен план за подземно електрозахранване на ПИ 27499.180.82 с трасе, преминаващо
през ПИ № 27499.180.182 – полски път, публична
общинска собственост (дължина 3,2 м, сервитут 6,30 кв. м), и ПИ № 27499.223.628 – пасище,
мера – публична общинска собственост (дължина
179 м, сервитут 379,40 кв. м), с обща дължина
182,2 м и общ сервитут 385,70 кв. м.

2325

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 384
от 25 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ, Решение № 43 от протокол № 4 от 5.11.2013 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Козлодуй, реши:
Одобрява първия етап на проект за подробен устройствен план (ПУП) за изменението
на застроителен и регулационен план (ЗРП) на
гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1542 от
6.10.1982 г., за квартали – 74, 79, 80, 81, 84, 85,
86, 102, 104 и 107, включващ улиците Томороз,
Стефан Караджа, Люлебургаз, Одрин, Лозенград,
Александър Стамболийски, Хаджи Димитър,
Никола Войводов, Генерал Скобелев и Завоя на
Черна в гр. Козлодуй.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

2324

Председател:
М. Занева

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 771
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до хотел в имот 000584,
м. Хано, землище с. Марикостиново, със трасето
и сервитутите към него в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имот 000607 – местен път – общинска
собственост, съгласно приложения ПУП – ПП
и регистър на засегнатите имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

2293

Председател:
Г. Зарков

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 62
от 4 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 121-Тоо (зона
за обществено обслужване), в местност Корийката-изток по кадастралната карта на с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив, включващо
поземлен имот с идентификатор № 78080.12.31,
представляващ земеделска земя, за разширение
на зоната по кадастралната карта на с. Царацово с обща площ 39 дка по приложения проект,
неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2250
РЕШЕНИЕ № 63
от 4 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 427-Смф
(смесена многофункционална структурна единица) в местност Када пара по кадастралната
карта на с. Войводиново, община „Марица“,
област Пловдив, в която се включват имоти
11845.16.20, 11845.16.21, 11845.16.22, 11845.16.29 и
част от 11845.16.25, 11845.16.138, представляващи
земеделски земи, и обслужващите ги пътища в
обхвата на разширението с обща площ 37 дка
по приложения проект, неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2251

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № РД-15-065
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗР
на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение
№ 155 от 8.12.2009 г. на СГС, административно
отделение, ІІІ-А (обединен между ІІІ-а и ІІІ-ж)
състав, по адм. дело № 0772/2006 г., влязло в
сила на 7.04.2011г., Решение № 4934 от 7.04.2011 г.
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на ВАС – четвърто отделение, по адм. дело
№ 7091/2010 г., с което е оставено в сила Решение
№ 155 от 8.12.2009 г. по адм. дело № 0772/2006 г.
на СГС, административно отделение ІІІ-А състав, и съгласно решение по протокол № 5 от
22.01.2014 г., одобрен от областния управител на
Софийска област, на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със заповеди № РД-15-054
от 10.05.2012 г., РД-15-054 от 18.03.2013 г. и РД15-236 от 7.11.2013 г. на областния управител на
Софийска област, одобрявам:
План на новообразуваните имоти в М 1: 1000
за имоти № 529, 527 и 2298 (кадастрален район
111), м. Терасите, с. Герман, район „Панчарево“,
Столична община, с проектни идентификатори:
14831.6506.5364, 14831.6506.5365, 14831.6506.5366,
14831.6506.5367 и 14831.6506.5368.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Р. Малинов
2234
ЗАПОВЕД № РД-15-066
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗР на
ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 2809
от 10.06.2011 г. на АССГ, ІІ отделение, 27 състав,
по адм. дело № 4637/2007 г., влязло в сила на
24.02.2012 г., и съгласно решение по протокол № 5
от 22.01.2014 г., одобрен от областния управител
на Софийска област, на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със заповеди № РД15-054 от 10.05.2012 г., РД-15-054 от 18.03.2013 г. и
РД-15-236 от 7.11.2013 г. на областния управител
на Софийска област, одобрявам:
План на новообразуваните имоти в М 1: 1000 за
имоти № 99190.702.52, 99190.702.48 и 99190.702.352,
м. Чикерица (Шабаница), землището на с. Горни
Лозен, район „Панчарево“, Столична община,
с проек тни и дентификатори: 44063.6220.543,
44063.6220.544 и 44063.6220.545.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Р. Малинов
2235

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 683
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 6 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА и Решение № 7 от протокол № 1 от
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11.02.2014 г. на ОбЕСУТ (Общински експертен съвет по устройство на територията) на гр. Стрелча,
Общинският съвет – гр. Стрелча, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план
за дворищна регулация) на гр. Стрелча за ПИ
№ 2263 в квартал 124 и квартал 128, съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част
на документацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
М. Няголова
2252
РЕШЕНИЕ № 684
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 6 ЗУТ, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и Решение № 8 от протокол
№ 1 от 11.02.2014 г. на ОбЕСУТ (Общински експертен съвет по устройство на територията) на
гр. Стрелча, Общинският съвет – гр. Стрелча,
реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план
за улична регулация) на гр. Стрелча за улица
от о.т. 24 до о.т. 25 в квартал 4А и квартал 16Б
по плана на гр. Стрелча, съгласно приетата и
одобрена графична и текстова част на документацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
М. Няголова
2253

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 606
от 28 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, реши:
Одобрява ПУП – трасировъчен и парцеларен план на обект „Оптична кабелна линия на
ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“ от с. Абланица – с. Блатска – край на община Хаджидимово“
като неразделна част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150,
ал. 6 ЗУТ.
Председател:
М. Имамов
2326
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10. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Петковото“, разположена в
землището на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, описанa със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4529320.0

9463600.0

2.

4529615.0

9463650.0

3.

4529739.3

9463738.9

4.

4529657.4

9463973.0

5.
4529253.6
9463778.6
2259
6. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за доцент по: 4.2.
Химически науки (неорганична химия) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34;
02/986-11-83; приемно време – от 15 ч. до 17,30 ч.
2153
98. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конку рс за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина по:
Нервни болести към катедра „Неврология“ на
Медицинския факултет – един; Неврохирургия
към едноименната катедра на Медицинския
факултет – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив;
тел. (032) 602-403.
2261
60. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт за: доценти по: 7.1 Медицина: Вътрешни болести – за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Пропедевтика
на вътрешните болести“ – един; Епидемиология – за нуждите на катедра „Епидемиология и
МБС“ – един; Обща и клинична патология – към
едноименната катедра – един; Сърдечно-съдова
хирургия – към секция „Кардиохирургия“ на
катедра „Сърдечно-съдова хирургия“ – един; 7.2
Стоматология: Хирургична стоматология – за
нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Орална хирургия“ – един; Протетична дентална медицина – към катедра „Ортодонтия“ – един; професори по 7.1 Медицина:
Детска хирургия – към секция „Детска хирургия“
на катедра „Пропедевтика на хирургическите
болести“ – един; Неврохирургия – към катедра
„Неврохирургия“ – един; Токсикология – към
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катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, Научен отдел, бул.
Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
2260
294. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по шифър 05.03.12. археология
(специалност 2.2. история и археология) за нуждите
на Секцията за средновековна археология – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Съборна
2, тел. 02/988-24-06.
2262
40. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – план за застрояв ане за
ПИ № 03040.114.112, 03040.118.114, 03040.104.123,
0 3 0 4 0 .114 .101 , 0 3 0 4 0 .117.1 33, 0 3 0 4 0 .10 3.1 2 4 ,
03040.111.60, 03040.114.99, 03040.110.75, 03040.102.59,
0 3 0 4 0 .1 0 6 . 3 9, 0 3 0 4 0 .1 0 6 . 4 2 , 0 3 0 4 0 .1 0 3 .1 2 5 ,
03040.103.128, 03040.117.135, ниви в землището
на с. Бдинци, община Добричка, за производство,
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия – Ветроенергиен парк, съгласно
приложения ПУП – план за застрояване. Проектът за ПУП – план за застрояване, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2294
31. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за ел. кабел 20 kV от ЕП „Лъвино“ до трафопост в поземлен имот 56945.000.98 в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград.
Проектът е изложен в стая № 1 на Община
Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2256
958. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПР за ПИ 38.166, ПИ 38.163 и ПИ 38.29,
землище с. Раковски, община Каварна, област
Добрич, с цел частично изменение на трасе на
улица с идентификатор 62092.38.29 по КККР на
с. Раковски, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения по него до общинската
администрация – Каварна.
2257
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49. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработен помощен план и план на
новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за
имоти в местността Караджа бунар, землище на
гр. Кюстендил, община Кюстендил, попадащи в
имот с идентификационен номер 41112.525.9 от
одобрената кадастрална карта на гр. Кюстендил.
Плановете са приети с протокол от 6.02.2014 г.
от комисия, назначена със Заповед № РД-33-45
от 3.02.2014 г. на областния управител на област
Кюстендил. В едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил.
2266
4. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за пътна връзка на път „Бургас – КПП Малко Търново“ с бензиностанция и
газостанция в ПИ 10.338 от кадастралната карта
на гр. Малко Търново, преминаваща през имот
№ 46663.10.49. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация – Малко Търново,
стая № 6. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2328
8. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Довеждащ път към градска пречиствателна
станция за отпадъчни води“, Момчилград, община
Момчилград, област Кърджали, с възложител
Община Момчилград. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 23.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2258
13. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Изграждане на ел. провод и водопровод за захранване на
имот № 018307 в рамките на имот № 122008 по
КВС на с. Еленово, община Нова Загора“. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2295
10. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за: „Кабелно трасе 1 и 20 kV от УПИ 103266-ІІ
до УПИ 103035 и УПИ 103120, местност Баш
пара Остромила, гр. Пловдив. План-схемата е
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изложена за запознаване в сградата на Община
Пловдив, пл. Централен 1, стая 9, ет. 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Пловдив.
2305
11. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен ПУП – ИПРЗ (изменение на застроителния и регулационния план) на квартали 86 и
87 по плана на с. Говедарци, община Самоков.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Самоков.
2296
12. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за трасе
на електропровод средно напрежение 20 kV от
съществуващ ЖР в местността Куенджийско до
съществуващ ТП (ВПД) в к.к. Боровец, община
Самоков. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Самоков.
2330
50. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици на поземлени имоти в кв. 60 и кв. 78
по плана на гр. Стрелча, че е изработен проект
за частично изменение на ПУП – ПР (план за
улична регулация) на гр. Стрелча за ул. Нешо
Топалов от о.т. 244б до о.т. 255 в квартал 60 и
квартал 78, гр. Стрелча. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде
разгледан от заинтересуваните лица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за изменение на подробния устройствен план до
общинската администрация.
2254
50а. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици на поземлени имоти в кв. 118, 118А и кв. 116
по плана на гр. Стрелча, че е изработен проект
за частично изменение на ПУП – ПР (план за
улична регулация) на гр. Стрелча за ул. Поликарп Чуклев от о.т. 360 до о.т. 414 в квартали 118,
118А и 116, гр. Стрелча. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде
разгледан от заинтересуваните лица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за изменение на подробния устройствен план до
общинската администрация.
2255
1. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Трасе на главен тръбопровод за капково
напояване на лозя“ и на подобект „Поливен
тръбопровод за капково напояване на лозя“ в
землището на с. Терзийско, община Сунгурларе,
област Бургас. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2278
1. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за ЧИ
на ПУП – ПРЗ на с. Стража, община Търговище,
в обхват на УПИ ІІІ-202, ІV-201, V-406, VІ-406,
VІІ-201, VІІІ-199 в кв. 37; УПИ ХІ-136, ХІІ-408,
ХІІІ-407 в кв. 38; УПИ VІ-404, VІІ-405, VІІІ-405,
ІХ-405, Х, ХІ-408 в кв. 45. Проектът може да бъде
разгледан в стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2329
57. – Община гр. Царево, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на обект: „Външно кабелно ел. захранване за
ПИ 44094.13.249, м. Крушака – Дунята по КК на
с. Лозенец, преминаващ през имот ПИ 44094.13.240
(частна общинска собственост), община Царево,
област Бургас“, с възложител Владимир Сталев
Сталев и Сталю Иванов Сталев. Проектът се
съхранява в дирекция „УТ“ и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2297
286. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – ПП (парцеларен план) за
елементи на техническата инфраструктура извън
урбанизирани територии – тръбопровод, от сондаж К-461, намиращ се в ПИ 83017.55.172, до сондаж
К-453, намиращ се в ПИ 83017.59.10, землище на
община Шабла, собственост на „ПНДГ“ – АД,
София. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по парцеларния план до общинската администрация – Шабла
(Техническа служба), стая 105.
2327
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Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Федерация български пациентски форум“
със седалище и адрес на управление София, ул.
Шипка 13, вх. А, ап. 3, и сдружение „Национална
пациентска организация“ със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Славовица, бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19, на Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели – в частта є по чл. 3, т. 4 и чл. 6а, ал. 1,
издадена от министъра на здравеопазването, по
което е образувано адм. д. № 4226/2014 г. по описа
на Върховния административен съд.
2359
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Крум Благовесов Маерков,
Петър Крумов Петров, Любен Кирилов Атанасов,
Лазар Методиев Дуров, Росен Александров Бобошевски и Георги Славев Бобошевски, всички
от Благоевград, против комплексен проект за
инвестиционна инициатива за обект: „Сграда за
производство на пелети и брикети, складова база,
магазини, офиси и битови помещения“ в имот
с идентификатор 04279.104.3 по КК на Благоевград, съдържащ Заповед № 766 от 10.07.2013 г.
на кмета на община Благоевград за изменение
на ПУП – ПЗ, одобрен инвестиционен проект
на 10.07.2013 г. и Разрешение за строеж № 204
от 10.07.2013 г. на главния архитект на община
Благоевград, е образувано адм.д. № 115/2014 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 8.05.2014 г. от 10 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
2306
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, Стефан Георгиев Янев,
подаден против Решение № 30 от 27.02.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Пазарджик. По жалбата е
образувано административно дело № 262 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2014 г.
2332
Административния съд – Пловдив, съобщава, че е образувано адм. дело № 3803/2013 г. по
повод жалба на Димитрия Тодорова Спасова в
качеството є на едноличен търговец с фирма
„Радост 8 Димитрия Спасова“, със седалище и
адрес на управление – Пловдив, ул. Белица 16,
ет. 4, ап. 11, срещу Решение № 308, обективирано
в протокол № 14 от 4.09.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, с което е одобрено: изменение на ПУП – план за регулация и застрояване
на част от кв. 2 – нов, по плана на кв. Кишинев,
УПИ І – комплекс, Ив. П. Павлов, Пловдив,
като променя част от УПИ І – комплекс, Ив.
П. Павлов в обхвата и по имотните граници на
ПИ № 510.84, 510.82, 510.94 и прилежащи улици,
както следва: провежда улица от ПУМ съгласно
ПС КТС към ОУП Пловдив – ІІІ А клас – продължение на ул. Царевец с променлив габарит
от 34,82 м до 36,10 м с нови о.т. 134а, 134б, 157б,
157а; отваря се нова улица между нови квартали
2а и 2в с нови о.т. 134б, 134в, 134г, 134д и 157в с
променлив габарит от 12 м до 17 м; обособява се
локално платно в обхвата на ПИ с идентификатор
510.84 на изток от ул. Царевец с нови о.т. 157б,
157в, 157г; променя се уличната регулационна
линия на бул. Пещерско шосе в обсега на ПИ с
идентификатори 510.82 и 510.84; образуват се нови
квартали: кв. 2 с нови УПИ с ИД в съответствие
с удостоверение № 99-1228-16-10-48 от 16.01.2013 г.
на СГКК: І – комплекс ВМИ „Ив. Павлов“; LIX510.242, здравеопазване, със запазване на съществуващото и ново свободно застрояване; LX-510.243,
здравеопазване, с ново свободно застрояване;
LXІ-510.244, здравеопазване, със запазване на
съществуващо и ново свободно застрояване;
LXІІ-510.245, общ. обсл., с ново свободно застрояване; кв. 1 н нови УПИ с проектни идентификатори: ХVІ-510.246, здравеопазване, общ.
обслужващи и спортни дейности, със запазване
на съществуващо и ново свободно застрояване;
ХVІІ-510.247, здравеопазване; ХVІІІ-510.248, здравеопазване, общественообслужващи дейности, със
запазване на съществуващото и ново свободно
застрояване, с устройствени показатели Н ≤
24,0; Пзастр. – 50 %; Позел. – 30 %; Кинт – 2,5
за зона Сфм2; кв. 2в с нови УПИ с проектни
идентификатори: І-510.249, здравеопазване, със
запазване на съществуващото и ново свободно
застрояване; ІІ-510.250, здравеопазване, общ. обсл.
дейности, със запазване на съществуващото и
ново свободно застрояване. Всички заинтересовани по административния спор лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване в
„Държавен вестник“ на съобщението за оспорването. За целта заинтересованите лица следва
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Пловдив, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
2267
Административният съд – София-град, второ
отделение, 41 състав, съобщава, че по жалба против
Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г.
на СОС в частта, с която е потвърдена Заповед
№ РД-50-231 от 27.03.1995 г., с която е одобрен
проект за ЧЗРП за кв. 25, м. Зона В-17, в частта
по отношение УПИ ІІ-5, 6, 7, 20, 21, 22 по плана
на гр. София, издадена от главния архитект на
София, е образувано адм. дело № 2659/2014 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 8.05.2014 г. от 14 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
2370
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Кремена Валентинова Парушева
срещу решение по протокол от 10.07.2013 г. на
Общинската комисия по безопасност на движението – по т. 4, назначена със Заповед № РД/0200267 от 24.04.2013 г. на кмета на община Ямбол,
за промяна на транспортната схема в кв. Каргон
чрез премахване на заграждения и осигуряване
на достъпа на автомобили по ул. Скопие към ул.
Д-р Кръстев. По оспорването е образувано адм. д.
№ 46/2014 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 28.04.2014 г. от 9 ч.
2269
Варненският районен съд, ХХХІV състав,
призовава Момка Генчева Николова, с неизвестен
адрес, като заинтересована страна по предявения
от Стоян Петков Лазаров иск с правно основание
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ по гр. дело № 12498/2013 г.
по описа на ВРС, ХХХІV състав, да се яви в
РС – Варна, на 28.04.2014 г. в 15 ч. При неявяване
на заинтересованата страна ще бъде назначен
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
ГПК за връчване на книжата.
2361
Варненският районен съд, ХVІІ състав, призовава Гейл Браун – американска гражданка,
родена на 30.07.1928 г. в Нортфийлд, Минесота, с
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неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.05.2014 г.
в 9 ч. като ответник по гр. дело № 16526/2011 г.
по описа на Варненския районен съд, ХVІІ състав, с ищци – Йонка Василева Калешева, Йоанна
Благоева Калешева и Красимир Стефанов Калешев, по иск за делба на съсобствен имот във
Варна. Призованата да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2362
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, VII състав, призовава Кармен Маринела Димитров, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 2.06.2014 г. в 9 ч. като ответница по
гр.д. № 172/2014 г. по описа на съда, заведено от
Пламен Иванов Димитров, по чл. 123, ал. 2 СК,
за да є бъдат връчени книжа – препис от искова
молба и приложени документи. Ако същата не се
яви в съдебното заседание, за да получи преписите от исковата молба и от приложенията към
нея, съдът ще є назначи особен представител.
Указва на призованата страна, че може да посочи
съдебен адресат.
2371
Софийският районен съд, III гр. отделение,
89 състав, по гр. д. № 9460/2014 г. на основание
чл. 562 и 563 ГПК кани държателя на следните
временни удостоверения (ВУ) за притежаваните
от „Грийнлейн кансалтънтс лимитид“, дружество с ограничена отговорност, учредено на
18.11.2002 г. в съответствие със законодателството
на Република Кипър, регистрирано под № 134361
в Министерството на търговията, индустрията
и туризма на Република Кипър, отдел „Регистрация и администриране на фирми“, с адрес
на регистрация и седалище: ул. Архиепископ
Макариос 240, Център „П. Лордос“, ет. 2, апартамент 204, Лимасол, Република Кипър, 14 280 627
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност на всяка 1 лев, от капитала
на „ВИНИ“ – АД, ЕИК 119030898, а именно: 1.
ВУ № 1б за 166 396 акции с номера от 21 395 до
187 790, вписани в книгата на акционерите на
24.06.2003 г.; 2. ВУ № 104 за 762 291 акции с номера от 237 710 до 1 000 000, вписани в книгата
на акционерите на 25.07.2003 г.; 3. ВУ № 105а за
998 279 акции с номера от 1 000 001 до 1 998 279,
вписани в книгата на акционерите на 24.10.2003 г.;
4. ВУ № 105б за 1721 акции с номера от 1 998 280
до 2 000 000, вписани в книгата на акционерите
на 24.10.2003 г.; 5. ВУ № 106 за 1 000 000 акции
с номера от 2 000 001 до 3 000 000, вписани в
книгата на акционерите на 2.11.2004 г.; 6. ВУ
№ 107 за 990 000 акции с номера от 3 000 001 до
3 990 000, вписани в книгата на акционерите на
2.11.2004 г.; 7. ВУ № 108-113 за 6000 акции с номера
от 3 990 001 до 3 996 000, вписани в книгата на
акционерите на 2.11.2004 г.; 8. ВУ № 114-140 за
2700 акции с номера от 3 996 001 до 3 998 700,
вписани в книгата на акционерите на 2.11.2004 г.;
9. ВУ № 141-161 за 1050 акции с номера от 3 998
701 до 3 999 750, вписани в книгата на акционерите на 2.11.2004 г.; 10. ВУ № 162-185 за 240
акции с номера от 3 999 751 до 3 999 990, вписани
в книгата на акционерите на 2.11.2004 г.; 11. ВУ
№ 186-195 за 10 акции с номера от 3 999 991 до
4 000 000, вписани в книгата на акционерите на
2.11.2004 г.; 12. ВУ № 196 за 6 000 000 акции с
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номера от 4 000 001 до 10 000 000, вписани в книгата на акционерите на 17.03.2005 г.; 13. ВУ № 1а
за 21 394 акции с номера от 1 до 21 394, вписани
в книгата на акционерите на 16.11.2009 г.; 14. ВУ
№ 197 за 2 351 247 акции с номера от 10 000 001
до 12 351 247, вписани в книгата на акционерите
на 24.01.2011 г., и 15. ВУ № 198 за 1 979 299 акции
с номера от 12 351 248 до 14 330 546, вписани в
книгата на акционерите на 19.03.2013 г., да заяви
по настоящото дело правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 23.06.2014 г. от
14 ч., когато ще се разгледа молбата на „Грийн
лейн кансалтънтс лимитид“ за обезсилване на
тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по описаните ценни книги. Насрочва делото в
открито съдебно заседание на 23.06.2014 г. от 14 ч.,
за когато да се призове молителят „Грийнлейн
кансалтънтс лимитид“.
2360
Тетевенският районен съд на основание чл. 562
ГПК на 24.03.2014 г. издава заповед за неплащане
по образуваното в съда гр.д. № 53/2014 г. с молител
Ива Атанасова Кирилова като майка и законна
представителка на малолетното дете Виктор Владимиров Данданов, с постоянен адрес: гр. Тетевен,
област Ловеч , ул. Пенка Михайлова 49. На основание чл. 562, ал. 1, т. 2 ГПК поканва държателя
на ценните книжа: временно удостоверение № 02
за 14 бр. поименни акции с поредни номера от
№ 038865 до № 038878, временно удостоверение
№ 06 за 14 бр. поименни акции с поредни номера
№ 038950 до № 038963, временно удостоверение
№ 07 за 14 бр. поименни акции с поредни номера
от № 039049 до № 038977, временно удостоверение
№ 10 за 14 бр. поименни акции с поредни номера
от № 039094 до № 039062, временно удостоверение
№ 14 за 161 646 бр. поименни акции с поредни
номера от № 048279 до № 209924, временно удостоверение № 15 за 115 745 бр. поименни акции с
поредни номера от № 208925 до № 325569 и временно удостоверение № 16 за 104 502 бр. поименни
акции с поредни номера от № 325670 до 430171,
„Кулинар“ – АД, ЕИК 130201907, със седалище и
адрес на управление София 1528, район „Слатина“,
ул. Източна тангента 1, бл. ПК4, да заяви своите
права най-късно до насроченото на 28.05.2014 г.
в 11 ч. заседание на съда за произнасяне по
обезсилването, като го предупреждава, че ако не
стори това, ценните книжа ще бъдат обезсилени.
На основание чл. 562, ал. 1, т. 3 ГПК нарежда на
платеца „Кулинар“ – АД, ЕИК 130201907, със седалище и адрес на управление София 1528, район
„Слатина“, ул. Източна тангента 1, бл. ПК4, да
не извършва никакви плащания на приносителя
на ценните книжа.
2139
Тутраканският районен съд призовава Затия
Тахсинова Велиева, родена на 5.04.1949 г. в с. Судохол, община Главиница, област Силистра, да
се яви в съда като ответница в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея във
връзка с предявения от Айшегюл Кямил Исмаил
иск за делба по гр.д. № 619/2013 г., както и да
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посочи съдебен адрес. В противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще є назначи особен представител.
2333
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 354/2014 г. насрочва производството в о.с.з. на 14.05.2014 г. в 9 ч. за отмяна
на решения на общо събрание на кредиторите
на „КМБ Бест Оф България Пропъртис Енд
Сървисис“ – ООД, Варна (в несъстоятелност),
проведено на 10.02.2014 г.
2307
Пазард ж ишк и ят окръжен съд призовава
кредиторите на „Евробилдинг 1“ – ЕООД, Пазарджик, да се явят в съда на 17.04.2014 г. от 10,30 ч.
за разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 ТЗ,
направено от НАП, за отмяна на решенията на
събрание на кредиторите.
2308
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 1816/2000 г. за политическа партия с наименование „Национално патриотично обединение“,
както следва: заличава Яшо Димитров Минков
като зам.-председател на Политическия съвет
на партията, като Политическият съвет остава в
състав, както следва: председател – Жорж Ганчев
Ганчев; заместник-председатели: Даниел Кънчев
Сираков и Красимир Милчев Симов; членове:
Веселин Стоянов Бончев, Митко Филипов Филипов и Зиад Туфик Ел Масри.
2334
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 7517/2003 г. за политическа партия с наименование „Движение свободен избор“, както следва:
вписва промени в наименованието на ПП, като
от политическа партия „Движение свободен
избор“ на политическа партия „Движение 21“.
Вписва промени в устава на политическа партия
„Движение 21“, съответно в чл. 5, чл. 6, нови
чл. 7 – 9, чл. 10, нови чл. 11 – 12, в чл. 13, нов
чл. 14, изменение на чл. 15, нов чл. 16 – 18, изменение в чл. 19, чл. 20, нов чл. 21 – 24, изм. чл. 25,
нови чл. 26 и 27, чл. 28 – 36, изм. чл. 37, чл. 38,
чл. 39, чл. 40, чл. 41 – 54, който устав с променено съдържание е неразделна част от настоящото решение. Вписва нов председател на
партията: Татяна Дончева Тотева. Вписва нов
състав на Националния изпълнителен съвет от
седем членове, както следва: Татяна Дончева
Тотева – председател на ПП „Движение 21“,
Данаил Валериев Георгиев – заместник-председател на ПП „Движение 21“, Ради Димитров
Радев – заместник-председател на ПП „Движение 21“, А лбина А лексеева Анева-Томова,
Владимир Георгиев Дичев, Симеон Славчев
Славчев, Янка Георгиева Петрова. Вписва нов
състав на Контролната комисия на политическа
партия „Движение 21“ в състав: Георги Марков
Марков – председател, А лександра Росенова
Русева – член, Миглена Тодорова Ганева – член.
Вписва нов адрес на седалище и управление в
София, ж.к. Лозенец, ул. Минзухар 2, вх. Б, ет. 2,
ап. 17. Партията се представлява от председателя на партията – Татяна Дончева Тотева, който
представлява партията пред всички юридически
и физически лица. На основание чл. 12, т. 2 от

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

устава председателят на политическа партия
„Движение 21“ е председател на Националния
съвет и на Националния изпълнителен съвет.
2335
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира парт. № 398, т. 13, р. Х, стр.
35 по ф.д. № 146/2014 г. за политическа партия с
наименование „България без цензура“ със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Черни връх 25А, ет. 1, с ръководни и контролни
органи: Национален съвет на регионите: Ангел
Николаев Славчев – член, Борислав Сабинов
Иглев – член, Борислав Руменов Райчев – член,
Боряна Николаева Павлова – член, Васил Богданов Василев – член, Величка Иванова Рангелова – член, Веселин Димчев Райчев – член, Виктор
Лучианов Митраков – член, Галина Спаскова
Петкова – член, Георги Великов Балабанов – член,
Даниела Колева Димитрова – член, Десислава
Атанасова Балабанова – член, Десис лава Красимирова Тодорова – член, Димитър Николов
Цветков – член, Дяко Александров Дяков – член,
Иван Костадинов Гебрелиев – член, Ивелина Руменова Йосифова – член, Калина Венелинова Крумова – член, Костадин Стоянов Пандуров – член,
Красимир Цветков Манов – член, Люцкан Вълчев
Люцканов – член, Мирослава Стефанова Кортенска – член, Радка Николова Коджабашева – член,
Савина Константинова Дамова – член, Станислава
Евтимова Евтимова – член, Стефан Георгиев Кенов – член, Тезджан Феймиева Наимова – член,
Теодора Георгиева Стоянова – член, Хайк Таквор
Гарабедян – член, Христо Стоянов Бозов – член,
Юри Любомиров Величков – член; Изпълнителен
съвет: Николай Тихомиров Бареков – председател, Ангел Николаев Славчев, Радка Николова
Коджабашева, Росен Петров Петров, Стефан
Георгиев Кенов; Контролен съвет: Александър
Тонев Милушев, Магдалина Любчова Христова,
Мария Олева Календерска – председател, Миглена Тодорова Иванова, Христо Станков Цирков.
Представляващ политическата партия е Николай
Тихомиров Бареков – председател.
2336
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1309/97 г.
за политическа партия с наименование „Обединен блок на труда Български лейбъристи“,
както следва: заличава Веска Атанасова Волева
като временно изпълняващ председател на ПП
„Обединен блок на труда Български лейбъристи“;
вписва Екатерина Иванова Атанасова за временно
изпълняващ председател на ПП „Обединен блок
на труда Български лейбъристи“ до провеждането
на следващия конгрес на партията; вписва Секретариат на ПП „Обединен блок на труда Български
лейбъристи“ в състав: временно изпълняващ
председател – Екатерина Иванова Атанасова,
главен секретар – Николай Стефанов Шопов;
заместник-председатели – Тодор Иванов Мутафов,
Димитър Янчев Гальов, Веска Атанасова Волева;
членове – Анелия Маринова Сиракова, Йорданка
Великова Ненчева, Гено Дачев Генов, Иванка
Василева Грозданова, Иван Иванов Минков;
партията се представлява от временно изпълняващия председател Екатерина Иванова Атанасова
до провеждането на следващия конгрес на ПП
„Обединен блок на труда Български лейбъристи“.
2420
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Деца
с онкохематологични заболявания“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на
10.05.2014 г. от 11 ч. в Дневен център за деца с
онкохематологични заболявания в София, бул. Ген.
Данаил Николаев 26, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. изслушване, дискусия и приемане отчета
на управителния съвет за 2013 г.; 2. обсъждане и
приемане на работен план за 2014 г.; 3. обсъждане
и приемане на промени в устава и управителния
съвет на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
от 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се делегати.
2363
25. – Националният управителен съвет на
сдружение „Научно-технически съюз по машиностроене“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква XVIII общо събрание на членовете на
сдружението на 16.05.2014 г. в 14 ч. в зала № 3
на Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С.
Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на Националния управителен съвет;
2. отчет на контролния съвет; 3. примане на нов
устав на Научно-техническия съюз по машиностроене; 4. приемане на бюджет за 2014 г.; 5.
вземане на решение за размера на членския внос
на членовете на съюза; 6. разни. Канят се всички
членове или упълномощени техни представители
да присъстват на общото събрание. 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.
2373
327. – Управителният съвет на Асоциацията
на българските авиокомпании (АБА) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.05.2014 г. в 14 ч.
в сградата на Института по въздушен транспорт,
Летище София, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на АБА; 4.
избор на управителен съвет на АБА; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на годишния счетоводен отчет на АБА за 2014 г.;
6. приемане на бюджет на асоциацията за 2014 г.;
7. разни. 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 и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите.
2338
14. – Управителният съвет на Университетски
спортен клуб – МГУ „Св. Иван Рилски“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно общо събрание на 29.05.2014 г. в 17 ч.
в зала 204Б („Геотехмин“) на Минния факултет
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС; 2. отчет за дейността на контролния
съвет; 3. изменение и допълнение на устава; 4.
актуализация на броя на членовете на общото
събрание; 5. освобождаване и избор на членове
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на управителния съвет; 6. отчет на бюджета за
2013 г.; 7. приемане на бюджета за 2014 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
годишното общо отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2376
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Улична банда“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 30.05.2014 г. в 15 ч. в София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 106, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. освобождаване на член на УС
по негова молба; 3. избор на член на управителния съвет на сдружението; 4. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията на участниците ще се извършва между 14,30 и
15 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2289
9. – Управителният съвет на сдружение „SOS
Детски селища България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от устава на
сдружението и решение на УС от 21.03.2014 г.
свиква Двадесет и четвъртото редовно общо
събрание на сдружението на 5.06.2014 г. в 15 ч.
в Общински културен институт „Красно село“,
кв. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 41, зала 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на заседанието; 2. приемане на протокола от
двадесет и третото общо събрание на сдружението; 3. приемане на годишния отчет за дейността
на сдружение „SOS Детски селища България“
през 2013 г. и основните насоки в дейността през
2014 г.; 4. приемане на доклада от финансовия
одит и заверения от одиторите – „МУР Стивънс
България – одит“ – ООД, годишен счетоводен
отчет за 2013 г.; 5. избор на независима одиторска
фирма за извършване на одита на сдружението
за финансовата 2014 г.; 6. приемане на бюджета
на сдружението за 2014 г.; 7. промени в състава
на общото събрание на сдружение „SOS Детски
селища България“; 8. разни. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение
на членовете на общото събрание в офиса на
сдружението от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши
от 14,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2288
14. – Управителният съвет на сдружение
„Приятели на хомеопатията“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на
сдружението на 5.06.2014 г. в 18 ч. в София, Център
за здраве и образование „Едикта“, при следния
дневен ред: 1. пререгистрация на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет; 3. промяна
адреса на сдружението; 4. отчет на извършената
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работа до 2012 г.; 5. финансов отчет за 2012 г.; 6.
изготвяне на уебсайт и на английски; 7. размер на
годишния членски внос по чл. 22, т. 10; 8. разни.
2377
44. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.06.2014 г. в 8,30 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 108, залата на Научно-техническите
съюзи, при следния дневен ред: 1. информация
за финансовото състояние на сдружението; 2.
изменение и допълнение на устава на сдружението; 3. избор на председател на сдружението;
4. избор на членове на управителния съвет и на
членове на контролната комисия на сдружението
за попълване на състава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2241
70. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на федерацията
на 7.06.2014 г. в 11 ч. в Пресклуб „България“ на
Националния стадион „Васил Левски“, София,
при следния дневен ред и проекти за решения:
1. отчет на УС за дейността на федерацията за
2013 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на УС на федерацията за 2013 г.; 2. приемане
на финансов отчет на сдружението за 2013 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия
отчет на сдружението за 2013 г.; 3. приемане на
бюджета на федерацията за 2014 г.; проект за
решение – ОС приема бюджета на федерацията
за 2014 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на УС за дейността на федерацията през
2013 г.; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС на федерацията за
дейността им през 2013 г.; 5. промени в състава
на УС – освобождаване на подал оставка член
на УС, избор на нов член на УС; проект за решение – ОС освобождава като член на управителния съвет подалата оставка Румяна Нейкова
и избира друг член на съвета на нейно място; 6.
разни. Регистрацията за участие на делегатите
започва в 10 ч. на 7.06.2014 г. За участие делегатите
следва да представят удостоверение за актуално
състояние на представлявания клуб, издадено
от съда по регистрация след 7.03.2014 г., както и
нотариално заверено пълномощно, когато делегатът не представлява съответния клуб – член
на федерацията. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред и условия за провеждане
и участие независимо от броя на явилите се
членове. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на федерацията
след 6.05.2014 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч.
в офиса на федерацията в София, бул. Васил
Левски 75, ет. 6, и могат да бъдат получавани от
всеки един от тях.
2272
28. – Управителният съвет на Националната асоциация на българските оптометристи и
оптици, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 17 от устава на НАБОО свиква общо отчет-
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но-изборно събрание на НАБОО на 14.06.2014 г.
в 10 ч. в х-л „Шипка“, София, бул. Ген. Тотлебен
34А, при следния дневен ред: 1. доклад за работата на УС на НАБОО за 2013 г.; 2. финансов
отчет на УС на НАБОО за 2013 г.; 3. приемане
и одобрение на проектобюджета на НАБОО за
2014 г.; 4. избор на нов УС на НАБОО; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканата е за всички членове на НАБОО в
Република България.
2201
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство – Антон Страшимиров“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.05.2014 г. в
18 ч. в сградата на ОУ „Антон Страшимиров“ в
Бургас, к-с Славейков, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за периода
от 1.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 2. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 3. избор
на нови членове на съвета на настоятелите; 4.
промяна на устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
2273
7. – Управителният съвет на ВК „Черно море“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 5.06.2014 г. в 18 ч.
във Варна, ул. Дунав 5 – Галерия „Арт – Актив“
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2274
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство ПМГ „Васил Друмев“, Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
3.06.2014 г. в 18 ч. в киносалона в седалището и
адреса на управление на сдружението във Велико
Търново, ул. Вела Благоева 10, общо събрание на
членовете при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на съвета на настоятелите;
2. приемане на бюджета на настоятелството; 3.
приемане на промени в устава на настоятелството;
4. освобождаване на стария и избиране на нов
съвет на настоятелите.
2275
1. – Управителният съвет на КВТ „Ботев“,
Враца, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 15 от устава на дружеството и чл. 26,
ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
(ОС) на членовете на 25.05.2014 г. в 17 ч. на адрес: Враца, спортен комплекс „Христо Ботев“,
административна сграда при открит плувен
басейн, при следния дневен ред: 1. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за
2013 г.; 2. избор на състав на управителния съвет;
3. избор на председател на управителния съвет; 4.
приемане отчет за дейността на клуба; 5. разни.
2309
50. – Управителният съвет на Спортен клуб
по тенис на маса „АСТА“ – Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
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отчетно-изборно общо събрание на 19.05.2014 г. в
17,30 ч. в спортна зала „Младост“, бул. Ст. Стамболов 1, Димитровград, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
клуба за 2013 г.; 2. отчет на контролния съвет за
дейността на клуба за 2013 г.; 3. освобождаване
членовете на управителния съвет и избор на нов
управителен съвет, председател и секретар на
управителния съвет; 4. освобождаване членовете
на контролния съвет и избор на нов контролен
съвет; 5. други. 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. Поканват се всички членове
на клуба да присъстват на събранието.
2339
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СОУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.06.2014 г. в 18,30 ч. в сградата на
СОУ „Отец Паисий“, ет. 2, учителски кабинет, при
следния дневен ред: 1. прием на нови членове; 2.
годишен отчет за 2013 г.; 3. отчет за дейността на
настоятелството за периода януари – май 2014 г.;
4. избор на нов управителен съвет на настоятелството; 5. промени в устава на настоятелството;
6. други. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието се отлага с един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
2211
49. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Монтана, на основание чл. 109 от Закона
за адвокатурата свиква извънредно общо годишно
събрание на колегията на 31.05.2014 г. в 10 ч. в
Монтана, бул. Трети март 39, Дом на науката
и техниката, ет. 2, зала 2, при следния дневен
ред: 1. избор на адвокатски съвет и на неговия
председател; избор на контролен съвет; избор на
дисциплинарен съд и на неговия председател; 2.
въпроси, включени в дневния ред на основание
чл. 81, ал. 3 от Закона за адвокатурата. В случай
че в резултат на проведения избор не е попълнен
някой от органите на АК – Монтана, допълнителен избор ще се проведе на 8.06.2014 г., на същото
място и в същия час, както при първия избор.
2364
11. – Управителният съвет на СКВС „Месембрия“ – Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани свои те ч ленове на общо събрание на
12.06.2014 г. в 10 ч. в Несебър, ул. Иван Вазов 14,
при следния дневен ред: 1. отчет на сдружението
за 2013 г.; 2. приемане на нови членове и изключване на стари от сдружението; 3. разпускане на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; председател, заместник-председател; 5.
други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе
на същото място в 11 ч., независимо от броя на
членовете, при същия дневен ред.
2340
1. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по
спортни танци – Поморие“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.05.2014 г.
в 18 ч. в Поморие, ул. Княз Борис 1 № 33А, при
следния дневен ред: 1. избиране на нови членове
на сдружението; 2. освобождаване на членове-
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те на управителния съвет поради изтичане на
мандата им; 3. приемане изменения на устава: а)
функциите на управителния съвет да се поемат
от управител; б) свикване на общото събрание
по писмена покана от управителя.
2302
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по академично гребане „Локомотив“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.06.2014 г. в 10 ч. в аулата на СУ „Майор
Атанас Узунов“, Русе, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на клуба за 2012 г.;
2. финансов отчет на УС на клуба за 2012 г.; 3.
отчет на УС за дейността на клуба за 2013 г.;
4. финансов отчет на УС на клуба за 2013 г.; 5.
приемане на бюджет на клуба за 2014 г.; 6. избор
на нов управителен съвет и председател на управителния съвет; 7. 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.
2366
2. – Управителният съвет на „Югоизточна
тракийска регионална лозаро-винарска камара“,
Сливен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
чл. 13, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на камарата на 4.06.2014 г. в 11 ч.
в Сливен, ул. Старозагорско шосе, в административната сграда на Пазара за плодове, зеленчуци и
цветя, при следния дневен ред: 1. избор на членове
на управителен съвет на „Югоизточна тракийска
РЛВК“; 2. избор на председател на „Югоизточна
тракийска РЛВК“; 3. избор на членове на контролния съвет на „Югоизточна тракийска РЛВК“;
4. отчет за дейността на „Югоизточна тракийска
РЛВК“ за 2013 г.; 5. приемане на проектобюджет
на „Югоизточна тракийска РЛВК“ за 2014 г.; 6.
предложение за приемане на нови членове и освобождаване от членство; 7. обсъждане и вземане
на решение за участие на ЮТРЛВК в програмите
за промоция и реклама на български вина на
пазарите на ЕС и на тези на трети страни чрез
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и специфичните регламенти
за промоция на земеделски продукти; 8. обсъждане и вземане на решение за пререгистрация на
ЮТРЛВК по реда на ЗЮЛНЦ като организация
за осъществяване на общественополезна дейност;
9. промени в устава; 10. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 4.06.2014 г. в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2341
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство при Целодневна
детска градина № 20 „Мир“ – Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.05.2014 г. в 17,30 ч. на адрес Стара Загора,
ул. Тича 1, във физкултурния салон на ЦДГ № 20
„Мир“ при дневен ред: промяна в състава на
съвета на настоятелите.
2342
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по художествена
гимнастика „Олимп“, Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на 5.06.2014 г. в 18 ч. във физкултурния салон на I основно училище „Георги
Бакалов“, Стара Загора, ул. Подп. Калитин 28,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СКХГ „Олимп“ за 2013 г. и за целия мандатен
период на управлението; 2. освобождаване от
отговорност на УС; 3. избор на нов управителен
съвет и председател; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 19 ч.
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3. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Енциклопедия „Шумен“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
9.05.2014 г. в 17 ч. в Шумен, бул. Славянски 30,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2013 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2013 г.; 3. приемане на основните насоки за развитие на сдружението и програма за
осъществяването на дейността му за 2014 г.; 4.
приемане на бюджет на сдружението за 2014 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2343
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зеленка“, с. Българево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 6.06.2014 г. в 19 ч.
в Клуба на пенсионера в с. Българево, община
Каварна, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2013 – 2014 г.; 2.
отчет за приходите и разходите; 3. освобождаване на член на УС на сдружението; 4. приемане
на нови членове; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 20 ч.
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище
Пловдив – Южната врата на България“, с. Крумово, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.05.2014 г. в
14 ч. в административната сграда на Нов пътнически терминал при Летище Пловдив на адрес:
област Пловдив, община „Родопи“, с. Крумово,
Летище Пловдив 4009, при следния дневен ред:
1. одобряване на ГФО за 2013 г. на сдружението;
2. избор на нови членове и председател на УС
на сдружението; 3. разглеждане на постъпила
молба от Община Раковски за прекратяване на
членството є в сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 26 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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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.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 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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