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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от
2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г.
и бр. 2 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 8 се изменя така:
„(8) Инвестициите по ал. 1 се насърчават,
когато отговарят на условията на чл. 12 – 13а
ЗНИ, удостоверени с представените документи
по чл. 4.“
§ 2. Наименованието на глава втора „Сер
тификат за клас инвестиция. Инвестиционен
проект“ се изменя така:
„Процедура по издаване на сертификат за
клас инвестиция“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подава заявление“
се добавя „по образец съгласно приложение
№ 1 и документите, посочени в него“ и се
поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението по ал. 1 съдържа ин
вестиционния проект по чл. 18, ал. 2 ЗНИ,
отговарящ на условията на чл. 12 ЗНИ.“
3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Документи, удостоверяващи липсата
на парични задължения към държавата по
чл. 13, ал. 1, т. 4 ЗНИ и липсата/наличието
на неизплатени трудови възнаграждения към
работници и служители, установени с влязло
в сила наказателно постановление по чл. 13,
ал. 1, т. 5 ЗНИ, се предоставят по служебен
път от Националната агенция за приходите,
съответно от Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, по искане на агенцията,
ако инвеститорът е заявил това в заявлени
ето по ал. 1.
(4) Към заявлението по ал. 1 инвеститорът
представя становище на компетентния орган
по околна среда относно допустимостта на
инвестиционния проект спрямо режимите,
определени в утвърдени планове за управление
на речните басейни и в плановете за управ
ление на риска от наводнения, както и по
отношение на допустимостта спрямо режима
на дейностите в защитените зони и/или за
щитените територии, както и за приложимата
процедура по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или по чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие.“
§ 4. Членове 5 и 6 се отменят.
§ 5. В чл. 6а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5 и 6“ се заменят с
„чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „В случай че заявителят
по чл. 4, ал. 1 е физическо лице или обеди
нение на физически и/или юридически лица,
към документите по чл. 5 или 6 се прилага
дек лараци я, че за явител ят задъл ж ително
предвижда“ се заменят с „В случай че заяви
телят по чл. 4, ал. 1 е физическо лице или
обединение на физически и/или юридически
лица, задължително се предвижда“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „Декларациите по ал. 2
и по чл. 5 и 6“ се заменят с „Документите
по чл. 4, ал. 1“.
§ 6. В чл. 7, ал. 3 думите „документите
по чл. 5 и 6“ се заменят с „документите по
чл. 4, ал. 1“.
§ 7. В глава втора раздел II „Инвестиционен
проект“ с чл. 8 – 10 се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5 или 6“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „удостоверени по реда
на чл. 5 и 6“ се заменят с „удостоверени със
заявлението и документите по чл. 4, ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „чл. 5 или 6“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1“.
§ 9. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) След постъпване на заявлени
ето по чл. 11, ал. 1 изпълнителният директор
или оправомощено от него длъжностно лице
издава на заявителя удостоверение по образец
съгласно приложение № 2.
(2) При представяне на удостоверението
по ал. 1 органите на изпълнителната власт и
техните администрации са длъжни да оказват
пълно съдействие на инвеститора за получава
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не на документи, необходими за издаване на
сертификата за клас инвестиция, и да уведомят
агенцията за определените служители/звена за
предоставяне на информационно обслужване
съгласно посоченото в удостоверението.“
§ 10. В чл. 12, ал. 1 думите „заявлението
и инвестиционния проект“ се заменят със
„заявлението и документите по чл. 4, ал. 1“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5 или 6“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или от от
ст ран яването на несъответстви ята и/или
непълнотите по чл. 11, ал. 4“.
3. В ал. 4 думите „и документите по чл. 5
или 6“ се заменят със „заявлението и доку
ментите по чл. 4, ал. 1“.
§ 12. В чл. 16, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1, букви
„а“ и „б“ се заменят със „секция I, раздел 1А,
т. 1 – 5 и 7 от заявлението по чл. 4, ал. 1“.
2. В т. 5 думите „по чл. 4, ал. 2, т. 3“ се
заменят с „в заявлението по чл. 4, ал. 1“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1, букви „а“
и „б“ се заменят със „секция I, раздел 1А,
т. 1 – 5 и 7 от заявлението по чл. 4, ал. 1“;
б) в т. 8 думите „по чл. 9 или 10“ се заменят
с „от заявлението по чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 4 думите „чл. 5 и 6“ се заменят с
„чл. 4, ал. 1“.
3. В ал. 6, т. 3, буква „в“ думите „чл. 9,
ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се заменят със „сек
ция I, раздел 1А, т. 1 – 5 и 7 от заявлението
по чл. 4, ал. 1“.
§ 14. В чл. 19, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думата „приложения“ се заменя
със „заявения“.
§ 15. В чл. 28 ал. 3 се изменя така:
„(3) Към писменото искане по ал. 1, т. 1
се прилагат заявлението по чл. 4, ал. 1, доку
ментите по чл. 16, т. 4 и 5 ЗНИ и съответните
документи за създадено юридическо лице по
чл. 17 ЗНИ, в случай че е регистрирано.“
§ 16. В чл. 33а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 22з, ал. 3,
т. 3“ се добавя „ЗНИ“.
2. В ал. 2 думите „чл. 18“ се заменят с
„чл. 18, ал. 1 ЗНИ“.
3. В ал. 3, изречение първо:
а) след думите „чл. 22з, ал. 3, т. 3“ се до
бавя „ЗНИ“;
б) след думите „чл. 22з“ се добавя „ЗНИ“.
§ 17. В чл. 34, т. 3 думите „по чл. 5, ал. 1“
се заличават.
§ 18. В чл. 42, ал. 1, т. 4 думите „по чл. 5,
ал. 1“ се заличават.
§ 19. В чл. 61, а л. 1 ду мите „съгласно
приложението“ се замен ят със „съгласно
приложение № 3“.
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§ 20. В чл. 61а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В основния текст думите „и на чл. 10“
се заличават.
2. В т. 3 думите „чл. 10, т. 12 и 13“ се заме
нят със „секция III, раздел 6 от заявлението
по чл. 4, ал. 1“.
3. В т. 5 накрая се добавя „ЗНИ“.
§ 21. В чл. 61б, т. 2 думите „по чл. 5, ал. 1“
се заличават.
§ 22. В чл. 62, ал. 3, т. 4 думите „раздели
първи и втори“ се заменят с „раздел първи“.
§ 23. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по ал. 2 – 5“ се заменят
с „по ал. 2 – 6“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. в икономическите дейности от индус
триалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1 – пре
работваща промишленост (код С 10-33.2);“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Минималният размер на инвестициите
в един обект е 30 млн. лв. във високотех
нологичните дейности от преработващата
промишленост, определени по чл. 3, ал. 5.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в основния текст думите „50 млн. лв.“
се заменят с „15 млн. лв.“;
б) в т. 1:
аа) буква „а“ се отменя;
бб) в буква „б“, изречение първо след ду
мата „зона“ се добавя „и други инвестиции
в дълготрайни материални и нематериални
активи“;
вв) в буква „в“ думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в основния текст думите „30 млн. лв.“
се заменят с „15 млн. лв.“;
б) в т. 1, буква „б“, изречение първо думите
„с код C, D, E“ се заменят с „от индустриал
ния сектор – преработваща промишленост в
секторите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2 – 5“ се заменят с „ал. 2 – 6“.
§ 24. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 63, ал. 1“ се до
бавя „и ал. 2, т. 2“;
б) в т. 2 след думите „чл. 63, ал. 2“ се
поставя запетая и се добавя „т. 1 и ал. 3“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. петнадесет заети за инвестиции за из
граждане на индустриални зони по чл. 63, ал. 5;“
г) в т. 4 думите „и за технологичните пар
кове по чл. 64, ал. 3 и 5“ се заменят с „по
чл. 63, ал. 4“;
д) създава се т. 5:
„5. петдесет заети в технологичните паркове
по чл. 63, ал. 6.“
2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3 и ал. 5“ се
заменят с „ал. 1, т. 4“.
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3. В ал. 4 думите „големи предприятия и
технологични паркове“ се заменят с „големи
предприятия, индустриални зони и техноло
гични паркове“.
§ 25. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Право да кандидатства за издаване на
сертификат за приоритетен инвестиционен
проект за изграждане на индустриална зона
и развитието є в индустриален парк има
заявител, който притежава удостоверяващ/и
документ/и за ангажимент на лице/а, което
да осъществи инвестиции в преработващата
промишленост с обща сума не по-малка от
минималния размер на инвестициите съглас
но чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ – 10 млн. лв.,
на територията на индустриалната зона и в
резултат на тази инвестиция да създаде и
поддържа заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2,
т. 7 ЗНИ от най-малко 50 заети.“
2. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„(3) Право да кандидатства за издаване на
сертификат за приоритетен инвестиционен про
ект за изграждане на технологичен парк има
заявител, който притежава удостоверяващ/и
документ/и за ангажимент за осъществяване
дейност на територията на технологичния парк
от поне едно от изброените по-долу лица,
с което съвместно подават заявлението по
образец съгласно приложение № 1:“;

Вх. № ............../дата ............
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б) в т. 1 думата „добра“ се заменя с „6,00
по десетобалната система“.
3. В ал. 4 думите „В обединението по ал. 2
могат да се включат и“ се заменят с „Анга
жимент по ал. 2 и 3 могат да изразят и“.
4. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така:
„(5) Удостоверяващ документ за ангажи
мент по ал. 2 и 3 може да бъде договор за
придобиване на вещно право върху терен от
територията на индустриалната зона, пред
варителен договор за придобиване на вещно
право върху терен на индустриалната зона,
договор за наем, меморандум, споразумение
или съвместно изявление за намерение, упо
менаващо поетия ангажимент или учредяване
на дружество съгласно чл. 357 от Закона за за
дълженията и договорите, дружествен договор,
устав, друг приложим учредителен документ.
(6) В случаите на заявител по ал. 2 в ме
морандума или в споразумението по чл. 67
може да се посочи и наименованието на прив
лечения/те инвеститор/и и параметрите на
неговия инвестиционен проект в преработваща
промишленост.
(7) В случаите на заявител по ал. 3 в ме
морандума или споразумението по чл. 67 се
посочват и лицата по ал. 3, т. 1 – 5.“
5. Алинея 8 се отменя.
§ 26. В чл. 66, ал. 6 думите „по чл. 15, ал. 3
ЗНИ“ се заменят с „по чл. 15, ал. 5 ЗНИ“.
§ 27. Създава се приложение № 1 към
чл. 4, ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСК АТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 18, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
от ...........................................................................................................................................................................
(име/фирма на заявителя)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Моля да бъде издаден:
– сертификат за инвестиция клас А
– сертификат за инвестиция клас Б
– сертификат за приоритетен инвестиционен проект
съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвес
тициите (ППЗНИ) за инвестиционен проект:
„............................................................................................................................................................................. “
(наименование на инвестиционния проект)
с планиран размер на инвестицията .................................................. ,
с очакван брой на новите работни места .......................................... ,
която ще се изпълнява в гр. (с.), община ...........................................
Секция I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Раздел 1A. Данни на заявителя, ако заявителят е юридическо лице, едноличен търговец или клон
на чуждестранно лице
1. Наименование:
2. Седалище и адрес на управление:
3. Правна форма:
4. ЕИК:
5. Идентификационни данни по националното законодателство на чуждестранно юридическо
лице – заявител, или идентификационните номера за клона и за чуждестранното лице, когато зая
вител е клон на чуждестранно лице:
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6. Кратка информация за икономическата дейност на заявителя:
7. Имена на лицата, представляващи и управляващи заявителя:
Раздел 1Б. Данни за заявителя, ако той е физическо лице
1. Имена:
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство:
3. Постоянен адрес:
Раздел 2. Други данни за заявителя (ако е попълнен раздел 1А)
Представяне на лицата, притежаващи повече от 10 на сто в регистрирания
%
капитал на дружеството – заявител
Раздел 3. Лице за контакт
1. Имена:
2. Длъжност:
3. Телефон:
4. Факс:
5. Имейл:
Раздел 4. Икономически данни на заявителя за последните три години в EUR/лева
201...
201...

С Т Р. 5

Държава

201...

1. Общо активи в EUR/лева
2. Общо продажби в EUR/лева
3. Финансов резултат в EUR/лева
4. Брой заети лица
Раздел 5. Консолидирани данни за икономическо или друго обединение – в случай на членство в
такова
1. Наименование на групата:
2. Държава, където се намира централният офис:
201...
201...
201...
3. Общо активи в EUR/лева
4. Общо продажби в EUR/лева
5. Финансов резултат в EUR/лева
6. Брой заети
Раздел 6. Категория на предприятието
1. Малко и средно предприятие
Предприятието отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно Приложение
І на Регламент № 800/2008 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона за мал
ките и средните предприятия.
Моля попълнете данни за категорията на предприятието в Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (определено като „малко и средно
предприятие“ на базата на данните за предходната финансова година на подаване на заявлението;
в случаите на новообразувани предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.)
2. Голямо предприятие
Предприятието е голямо и не отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно
Приложение І на Регламент № 800/2008 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по
Закона за малките и средните предприятия.
Раздел 7. Други данни:
1. И
 нформация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект, ако има
такива:
2. Друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество, иновативност на
продуктите и технологиите, конкурентни предимства и др.:
По отношение на информацията в Секция І – Данни на заявителя, моля приложете:
За заявител – юридическо лице, клон и едноличен търговец: За заявител – физическо лице:
1. Документ, удостоверяващ липсата на задължения към
държавата (по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).
2. Документ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ за липса/наличие на неизплатени трудови възна
граждения към работници и служители, установени с влязло
в сила наказателно постановление.
Ако желаете документите по т. 1 и 2 да бъдат събрани по
служебен път, моля отбележете тук.

1. Копие от документ за самоличност
2. Документ, удостоверяващ липсата на:
а) парични задължения по смисъла на
чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
б) пари чни за дъл жени я, свързани с
плащането на вноски за социалното
осигуряване;
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3. Док у мен т, у до с т оверя ва щ л и пс ат а на з а д ъ л жен и я в) данъци съгласно правните норми на
към общината (по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-оси- държавата, в която заявителят е уста
гурителния процесуален кодекс).
новен.
4. Свидетелство за съдимост (когато то може да бъде издадено в България или в страна – членка на ЕС) или клетвена Ако желаете документът по т. 2, буква
декларация (в останалите случаи), издадено не по-рано от 3 „а“ да бъде събран по служебен път, моля
месеца преди крайния срок за предоставянето му (оригинал отбележете тук.
или нотариално заверено копие), за:
– едноличните собственици на капитала;
3. Свидетелство за съдимост, издадено
– управителите;
не по-рано от 3 месеца преди крайния
– членовете на управителните органи, а в случай че чле срок за предоставянето му.
нове са юридически лица – за техните представители в
управителния орган.
Секция II. ДАННИ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИНВЕСТИЦИЯТА
Ако правният субект за осъществяване на инвестиционния проект и ползване на мерките за на
сърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл. 17 ЗНИ, е различен от заявителя, моля
впишете данните по Секция I за този правен субект/субекти.
1. В случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически лица, инвестиционният проект задължително предвижда създаване на юридическо лице по смисъла на чл. 17 от
ЗНИ, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението и с инвестиционния проект,
подадени от физическото лице или от обединението.
2. Лица по чл. 17 ЗНИ са юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.
3. Ако се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона и за развитие в индустриален парк, се представя удостоверяващ/и документ/и
за ангажимент на лице/а, които да осъществят инвестиции в преработващата промишленост с обща
сума не по-малка от 10 млн. лв., на територията на индустриалната зона: договор за придобиване на
вещно право върху терен от територията на индустриалната зона, предварителен договор за придобиване на вещно право върху терен на индустриалната зона, договор за наем, меморандум, споразумение
или съвместно изявление за намерение, упоменаващо поетия ангажимент или учредяване на дружество
съгласно чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, дружествен договор, устав, друг приложим
учредителен документ.
4. Ако се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на технологичен парк, се представя удостоверяващ/и документ/и за ангажимент по т. 3 за
осъществяване на дейност на територията на технологичния парк от поне едно от следните лица:
български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не
по-ниска от 6,00 по десетобалната система, съгласно глава десета от Закона за висшето образование, или чуждестранни висши училища, Българската академия на науките и нейни институти и звена,
Селскостопанската академия и институти към нея, чуждестранни или български експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60 от Закона за администрацията, чуждестранни
или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
насърчаване на научните изследвания.
5. В случаите по т. 3 и 4 може да се представи и документ за ангажимент от заинтересуваните органи
на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или от еднолични
дружества с държавно или общинско участие в капитала.
Секция III. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ съгласно чл. 12 и чл. 18, ал. 2 ЗНИ
Раздел 1. Вид и предназначение на инвестицията в нови дълготрайни материални и/или нематери
ални активи за:
1. Създаване на ново предприятие
2. Разширяване на съществуващо предприятие/дейност
3. Диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващо предприятие/дейност с добавя
не на нови продукти
4. Съществена пром яна на ц ялостни я производствен процес в съществу ващо предпри ятие/
дейност
Може да отбележите повече от едно.
Инвестиционен проект
Моля опишете инвестиционния проект, като включите информация за неговата същност, график
на дейностите по проекта, описание на планираните за придобиване дълготрайни материални и
нематериални активи и друга информация: ………………………..............................................................................
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Раздел 2. Планиран размер на инвестицията (в хил. лв.)
201...

201...

201...

201...

Общо

1. Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи
1.1. Земя
1.2. Сгради
1.3. Машини и оборудване
2. Разходи за придобиване на дълготрайни
нематериални активи
2.1. Лицензи
2.2. Патенти
2.3. Ноу-хау
2.4. Непатентовани технически знания
ОБЩО:
Раздел 3. Планиран обем на средствата по източници за финансиране на инвестицията за 3-годишен
период (в хил. лв.)
Собствени Чужди
средства средства

Участия
в капи
тала

Бан
кови
заеми

Частни
заеми

Държавна по Финансов
мощ (нацио
лизинг
нална и от ЕС)

Други
източници

Общо

По отношение на информацията в раздел 3 моля приложете:
За юридически лица, клонове и еднолични търговци:

За физически лица:

1. Документи, удостоверяващи финансовото състояние на лицето:
а) годишен финансов отчет за последната приключила кален
дарна година
Моля отбележете тук, ако тези документи са налични в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията. Те ще бъдат събрани
по служебен път.
б) междинен финансов отчет, когато лицето е осъществявало
дейност по-малко от една година.
2. Документи, удостоверяващи възможностите и източниците
за финансиране на проекта:
а) собствени средства;
б) договори за заем;
в) банкови и други гаранции;
г) договор за финансов лизинг;
д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на
проекта от собствениците на капитала, когато е приложимо;
е) други документи за финансиране или обезпечения.
Моля приложете съответни доказателствени документи по т. 2.

Документи, удостоверяващи възмож
ностите и източниците за финансиране
на инвестиционния проект:
а) собствени средства;
б) договори за заем;
в) банкови и други гаранции;
г) договори за финансов лизинг;
д) писма за поемане на ангажимент за
финансиране на проекта от собстве
ниците на капитала;
е) други документи за финансиране
или обезпечения.
Моля приложете съответни доказател
ствени документи.

Раздел 4. Финансово-икономически план на инвестицията за 5-годишен период (в хил. лв.)
201...
201...
201...
201...
201...
Общо
1. Разчет за очакваните приходи
1.1. Общо:
1.2. По основни продукти/услуги
1.3. От други продукти/услуги
2. Разчет за очакваните разходи:
2.1. Общо за дейността
2.2. По видове:
– за персонал
– финансови
– други разходи във връзка с продуктите/
услугите по т. 1
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3. Разчет на очакваните нетни парични по
тоци по т. 1 и 2
Основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект:
Раздел 5. Програма на дейността в рамките на 5-годишен период
1. Описание на планираното строителство на нови производствени сгради, складове, администра
тивни сгради и други с представяне на проектната готовност и/или намерение за закупуване или
наемане на съществуващи сгради:
2. Машини, оборудване и съоръжения, свързани с инвестицията
Вид и брой
Описание
Държава на
Година на
производство
производс тво

3. Описание на производствения/технологичния процес/процеса на предоставяне на услугата в
предприятието, което ще бъде създадено/модернизирано с изпълнението на проекта:
4. Икономическа дейност и произвеждани продукти:
Наименование и код на Планирани прихо Процент от общите плани Код и наименование на
продукта/услугата, които ди от продажбата на рани приходи от продукти/ икономическа дейност, на
ще се произвеждат/пре продукта/услугата услуги по раздел 4, т. 1, ко която съответства продук
доставят от предприятие, след изпълнението ито ще се произвеждат/пре тът/услугата
създадено/модернизирано на проекта
доставят от предприятие,
с придобиването на акти
създадено/модернизирано с
вите по раздел 5, т. 1 и 2
придобиването на активите
по раздел 5, т. 1 и 2

Указания за попълване:
Колона 1: Наименованието и кодът на продукта/услугата се посочват съгласно действащата класификация
на продуктите по икономически дейности в Европейската общност (CPA) (с номенклатура PRODCOM/
NACE или с номенклатура CPA за проекти в сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение
в Република България чрез Класификацията на продуктите по икономически дейности, които можете
да намерите на страницата на Българската агенция за инвестиции.
Колона 4: Кодът и наименованието се посочват съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република
България чрез Класификацията на икономическите дейности, които можете да намерите на страницата
на Българската агенция за инвестиции.
За сертификат клас А или Б най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи следва да са от продукти/
услуги, които съответстват на следните икономически дейности:
а) преработваща промишленост (код C 10 – 33.2), с изключение на икономическите дейности по глава I,
чл. 1, параграфи 2 и 3 от Регламент № 800/2008 на Комисията;
б) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на информационните технологии
(код J 62); информационни услуги (код J 63);
в) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);
г) професионални дейности в централни офиси (код 70.1); архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи (код М 71); научноизследователска и развойна дейност (код М 72);
д) образование (код P 85);
е) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);
ж) складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (код Н 52);
з) административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.1, 82.2 и 82.99).
5. Етапи в строителството на сградите и доставка на оборудването по години с планирана начална
и крайна дата (месец):
6. Лицензи/разрешителни/други административни актове, необходими за започване на производ
ствения процес/предоставянето на услугата:
7. Планирана дата на започване на производството/предоставянето на услугата:
8. Година, през която ще се достигне планираният производствен капацитет:
9. Период за поддържане на инвестицията в съответния регион по местонахождение, считано от датата
на осъществяването є (3 години за малки и средни предприятия, 5 години за големи предприятия):
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10. Продукти/услуги, които ще се произвеждат/предоставят след завършване на проекта
Продукт/услуга
Обем
Стойност
(единица/година)
(в хил. лв.)

Раздел 6. Заетост
20..

20..

20..

20..

20..

Общо

1. Нови работни места, създадени с проекта
2. Прехвърляне на работни места от същест
вуващо производство (услуги)
3. Средна работна заплата за работно място
преди данък, вк лючително задължителни
осигуровки
4. Образователен профил на новите работници/служители:
4.1. с висше образование
4.2. със средно образование
4.3. с основно образование
Ако издаването на сертификат е заявено на основание на брой нови работни места (чл. 3а ППЗНИ) и
е заявена мярката за частично възстановяване на разходи за осигурителни вноски, за всяко заявено за
разкриване и поддържане работно място при условията и по реда на Кодекса на труда се представят:
а) информация за длъжността, идентична на посочените в Националната класификация на професиите
и длъжностите в Република България (НКПД);
б) проект на длъжностна характеристика, в който се съдържа информация за изпълняваните дейности
за длъжността;
в) прогнозен размер на основното месечно трудово възнаграждение на наетото лице;
г) прогнозен размер на разходите на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за държавното
обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното
здравно осигуряване.
Раздел 7. Обучение на персонала
1. Очакван размер на разходите за обучение на персонала по раздел 6, т. 1 и 2 (EUR/лева)
2. Място на обучението
3. Очакван брой на обучени новоназначени служители/работници:
3.1. с висше образование
3.2. със средно образование
3.3. с основно образование
3.4. по професии/длъжности
4. Дата на започване и на приключване на обучението
5. Описание на предвиденото обучение:
Раздел 8. Местоположение на производствената дейност/предоставянето на услугата. Технически
параметри
1. Адрес на управление:
2. Адрес (област, община, населено място, улица и кадастрални данни за разположението на пред
приятието, както и на мястото на извършване на строителството, разположението на оборудва
нето (идентификатор и граници на поземлените имоти, съответно идентификатор и очертание на
сградата), включително информация за предназначението и начина на трайно ползване на имота и
предвижданията на влезлите в сила устройствени планове за територията.
3. Обща площ на планираното строителство (в м 2):
3.1. за производство/услуги
3.2. за складиране
3.3. за транспортни нужди
3.4. за административни сгради
3.5. други
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4. Планирана инфраструктура (с посочване на съответните мерни единици):
4.1. вода
4.2. канал
4.3. електричество
4.4. газ
4.5. телекомуникации
4.6. друга
5. Информация за собствеността на застроения или незастроения терен/и, на който/които ще бъде
осъществена инвестицията:
5.1. Ако теренът/терените е/са собствен/и, моля представете документ/и, удостоверяващ/и правата Ви.
5.2. В случай че предвиждате придобиване на права или наемане, моля да предоставите данни за местоположението, размер на терените, вида собственост, има ли предварителни договори и др.
Раздел 9. Въздействие на инвестицията върху околната среда
Моля приложете становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на ин
вестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните
басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта
спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложи
мата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.
Секция ІV. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ
Намерение за ползване на насърчителните мерки
1. Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 21 ЗНИ
2. Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на
инвестиционния проект по чл. 22 ЗНИ
3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти по
реда на чл. 22а ЗНИ
Ако се заявява мярката по чл. 22а ЗНИ, моля опишете и приложете:
3.1. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем:
3.1.1. Документи, съдържащи данните от Секция ІІІ, раздел 8.
3.1.2. Документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния орган за
имотите – частна държавна собственост, и/или решение на общинския съвет за предварително съгласие за имотите – частна общинска собственост, и
3.1.3. Становището на компетентния орган относно възможностите за прилагане на
мерките във връзка със Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Закона за горите и Закона за защитените територии.
3.2. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем на цени, пониски от пазарните (само за приоритетни инвестиционни проекти):
Съгласието по т. 3.1.2 трябва да включва индикативна стойност на разликата между
пазарна цена и очакваната цена по сделката (не по-ниска от данъчната оценка).
3.3. За освобождаване от държавна такса за промяна на предназначението на земята
(само за приоритетни инвестиционни проекти):
Индикативна стойност на таксите, които няма да бъдат заплатени.
4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура,
необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекта по реда
на чл. 22б
Ако се заявява тази мярка, моля посочете:
4.1. Описание на елементите на инфраструктурата, които да се изградят от най-близкия
изграден елемент на инфраструктурата до границите на имота;
4.2. Собственика на инфраструктурата след нейното изграждане (следва да е държавна
или общинска публична собственост);
4.3. Ползвателите на инфраструктурата след нейното въвеждане в експлоатация;
4.4. Приблизителна стойност на необходимите средства и етап на проектната готовност
за изграждането на инфраструктурата, ако е налична такава информация.
5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалифика
ция на лица, включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите
работни места, свързани с инвестициите по реда на чл. 22в.
Броят на заетите, които ще вземат участие в обучението, следва да е по-голям от 50 лица.
Моля посочете размера на исканата помощ:
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6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора
за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски
за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и
служители по реда на чл. 22д
При заявяване на тази мярка моля опишете:
6.1. Предвиден брой на персонала, който ще бъде нает по трудово правоотношение на пълно
работно време при условията и по реда на Кодекса на труда (общо и по длъжности);
6.2. Прогнозни разходи на инвеститора за трудови възнаграждения:
6.2.1. планиран размер на средната годишна работна заплата на наето лице в съответната
икономическа дейност, в която се осъществява инвестицията, и по основни групи професии;
6.2.2. прогнозни разходи на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и
за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители за период
две години;
6.2.3. прогнозен размер на исканата финансова помощ.
7. Създаване на междуведомствена работна група (МРГ) за институционална подкрепа
на приоритетен инвестиционен проект
При заявяване на тази мярка моля посочете основните очаквани процедури
(ако не са посочени в Секция ІІІ, раздел 5, т. 5), за които се очаква съдействие.
8. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни инвестиционни
проекти по реда на чл. 66, ал. 1, т. 8 ППЗНИ:
8.1. до 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и
научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по КИД 2008);
8.2. до 10 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата
промишленост.
Когато са заявени насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, моля попълнете Декларация за
държавни помощи по чл. 34, т. 3 ППЗНИ.
Ако заявителят е голямо предприятие, моля попълнете и описание на стимулиращия ефект на заявената
помощ:
Анализ на стимулиращия ефект на помощта и на жизнеспособността на подпомагания проект или
дейност при получаване на помощта и без такава въз основа на следните критерии по чл. 8, параграф 3
от Регламент № 800/2008 на Комисията (за големи предприятия), подкрепен с необходимите документи
преди предоставянето на индивидуалната помощ
Обосновка
Критерии
„с помощта“ „без помощта“
1. Проектът не би бил осъществен на територията на Република Бълга
рия или в съответния регион – за регионални инвестиционни помощи
по чл. 13 от Регламент 800/2008 на Комисията
2. В резултат на помощта съществено ще се увеличи размерът на про
екта/дейността, и/или
3. В резултат на помощта съществено ще се увеличи обхватът на про
екта/дейността, и/или
4. В резултат на помощта съществено ще се увеличи общата сума, из
разходвана от кандидата за проекта/дейността, и/или
5. В резултат на помощта съществено ще се увеличи скоростта на из
пълнение на проекта/дейността
Моля попълнете таблицата за стимулиращ ефект на базата на направен анализ на жизнеспособността
на подпомагания проект, от който се потвърждава изпълнението на един или повече критерия по т. 1 – 5
(със съответните количествено-измерими показатели).
Ред за оценка на документите
Българската агенция за инвестиции извършва оценка на заявлението и приложените документи за съответствие с изискванията на ЗНИ и на правилника за прилагането му.
Оценката включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите
възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по Секция III,
раздел 3.
В случай че се констатират несъответствия и/или непълноти, ще бъдете уведомени.
Уведомяването се извършва на хартиен носител или по електронен път.
Ако уведомлението не бъде прието на посочения от Вас адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на специално определено място в сградата на агенцията.
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Секция V. Деклариране на обстоятелства
Подписаният/подписаните .............................................................................................................................................,
(имена)
притежаващ/а лична карта № ……………………………., издадена от МВР, гр.(с.) ........................................................,
в качеството ми (ни) на .....................................................................................................................................................
(управител(и), изпълнителен директор(и), друг вид представителство)
на .............................................................................................................................................................................................
(наименование на заявителя по секция I)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................
Декларирам/е, че:
1. Представляваният от мен (нас) заявител не е сключвал извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване
на неправомерно предоставена помощ вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена
помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар, както и че не е предприятие
в затруднение по смисъла на глава I, чл. 1, параграфи 6 и 7 от Регламент № 800/2008 на Комисията.
2. Произходът на паричните средства, с които ще се осъществи инвестицията, е: ................………………………….
3. Задължавам(е) се незабавно да уведомя(им) министъра на икономиката и енергетиката чрез изпъл
нителния директор на агенцията за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 13 или 13а ЗНИ,
както и за промяна в обстоятелствата по чл. 12 ЗНИ.
4. Настоящото заявление се подава преди започването на работата по представения инвестиционен
проект по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗНИ и във връзка с глава I, чл. 8,
параграфи 2 и 3 от Регламент № 800/2008 на Комисията.
5. Задължавам(е) се да представям(е) ежегодно информация на агенцията във връзка с чл. 19а ППЗНИ.
6. Представеният инвестиционен проект не се изпълнява във връзка с приватизационни или концеси
онни договори, или компенсаторни (офсетни) споразумения по смисъла на чл. 13а, т. 2 ЗНИ.
7. Разкритите с проекта работни места и отчетените разходи за задължителни социални и здравни
осигуровки няма да бъдат обект на финансиране по друг проект, програма или каквато и да е финан
сова схема, финансирана със средства от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или от
друга донорска програма.
8. Заявителят няма да наема на разкрито работно място лица, освободени от него или от свързани с
него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, в период не по-малък от
12 месеца от подаване на заявлението.
9. Във връзка с чл. 3, т. 13 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с друже
ствата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици:
9.1. представляваният от мен (нас) заявител не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъ
чен режим и не е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или
9.2. представляваният от мен (нас) заявител попада в изключението на чл. 4, т. ______ и са извършени
вписванията по чл. 6, ал. 1 – 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества
та, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, по партидата на дружеството/дружествата ...................................................., с
ЕИК .................................
Гр./с.
Дата:
Опис на приложените документи:

Подпис и печат:
Имена и длъжност:
“

§ 28. Създава се приложение № 2 към
чл. 11а, ал. 1:
„Приложение № 2
към чл. 11а, ал. 1
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Българска агенция за инвестиции
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ …./...........… г.
за вписване в регистъра на Българската аген
ция за инвестиции
На основание чл. 11а, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвес
тициите с настоящото Българската агенция за
инвестиции удостоверява, че
.................................................................................
(данни за заявителя)

е подал заявление за издаване на сертификат за
инвестиция клас А/клас Б/приоритетен инвес
тиционен проект (правилното се подчертава) по
реда на Закона за насърчаване на инвестициите
с вх. № ….../.............… г.
за инвестиционния проект:
„.............................................................................. “
(наименование на инвестиционния проект по заявление)
с планиран размер на инвестицията ................
.................................................................................
с очакван брой на новите работни места .........
................................................................................ ,
която ще се изпълнява в гр.(с.) ..........................,
община ...................................................................
.................................................................................
Настоящото удостоверение се издава, за да пос
лужи на заявителя пред съответните органи на
изпълнителната власт.
При представяне на настоящото удостоверение
моля да бъде оказано пълно съдействие на инвес
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титора за получаване на документи, необходими
за издаване на сертификат за клас инвестиция.
При представяне на настоящото удостоверение
моля да определите съответните служители/
звена във Вашата администрация и да уведомите
за това Българската агенция за инвестиции с
цел съвместно оказване на необходимото ин
формационно обслужване на заявителя.
Настоящото удостоверение не представл ява
предварително становище по заявлението за
издаване на сертификат за клас инвестиция.
Удостоверението е валидно 6 месеца от датата
на издаването му.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ......................................
(име, подпис, печат)“.

§ 29. Досегашното приложение към чл. 61,
ал. 1 става приложение № 3 към чл. 61, ал. 1.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Постъпилите до влизането в сила на
това постановление заявления за издаване на
сертификат за клас инвестиция или за прио
ритетен инвестиционен проект се разглеждат
по досегашния ред. Становището по чл. 4,
ал. 4 ППЗНИ се представя и в тези случаи.
§ 31. При прилагане на мярката по чл. 22д
ЗНИ във връзка с чл. 61г ППЗНИ средства за
възстановяване на реално направени вноски
по чл. 61г, ал. 1 ППЗНИ за месеците яну
ари – юни 2014 г., при наличие на възмож
ност, могат да бъдат изплатени и в периода
юли – декември 2014 г. при спазване на оста
налите изисквания на чл. 61г и на глава седма
„а“ ППЗНИ и в рамките на предвидените
със Закона за държавния бюджет за 2014 г.
средства по чл. 15, ал. 5 ЗНИ по договори/
меморандуми, сключени с инвеститор до
30 юни 2014 г. (в рамките на срока по § 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Постановление № 305 на Министерския съ
вет от 2013 г. за допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 2
от 2014 г.).
§ 32. Навсякъде в правилника ду мите
„министърът на икономиката, енергетиката
и т у ризма“, „минист ъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „министърът на иконо
миката и енергетиката“, „министъра на ико
номиката и енергетиката“ и „Министерството
на икономиката и енергетиката“.
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2780
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.

за закриване на консултативни съвети по
чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Закрива:
1. Междуведомствения съвет за управление
на изпълнението на Националната програма за
действие по околна среда и здраве 2008 – 2013.
2. Националния съвет по миграционна
политика.
3. Съвета за ограничаване и предотвратява
не на тютюнопушенето в Република България.
4. Съвета за икономически растеж.
5. Междуведомствения консултативен съвет
по устойчиво развитие.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Постановление № 157 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на Междуведом
ствен съвет за управление на изпълнението
на Националната програма за действие по
околна среда и здраве 2008 – 2013 (обн., ДВ,
бр. 61 от 2010 г.; изм., бр. 41 от 2011 г. и бр. 62
от 2013 г.).
2. Постановление № 89 на Министерския
съвет от 2011 г. за създаване на Национален
съвет по миграционна политика (ДВ, бр. 31
от 2011 г.).
3. Постановление № 214 на Министерския
съвет от 2002 г. за създаване на Съвет за
ограничаване и предотвратяване на тютю
нопушенето в Република България (обн., ДВ,
бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 79
и 93 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. В чл. 28 от Правилника за организа
цията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1
от Закона за администрацията, приет с По
становление № 117 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 47 от 2012 г.), се създават
ал. 3 и 4:
„(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за съве
ти, създадени по чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 8 и
чл. 54, ал. 8 от Закона за администрацията.
(4) Съветите, създадени по чл. 45, ал. 1,
чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8 от Закона за ад
министрацията, публикуват на официалната
интернет страница на ведомството, към което
са създадени, всички документи и материали
за дейността си.“
§ 3. Постановлението се приема на ос
нование чл. 22а, ал. 1 от Закона за админи
страцията.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2781
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.

за определяне на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ като точка за контакт по
смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Евро
пейския парламент и на Съвета от 25 октом
ври 2011 г. относно правилата за достъп до
публично регулираната услуга, предоставяна
от глоба лната навигационна спътникова
система, създадена по програма „Галилео“,
и за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Определя Държавна агенция „На
ционална сигурност“ да осъществява функ
циите на точка за контакт по смисъла на
чл. 5, параграф 3 от Решение 1104/2011/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно правилата за
достъп до публично регулираната услуга,
предоставяна от глобалната навигационна
спътникова система, създадена по програма
„Галилео“.
Чл. 2. (1) При осъществяване на функциите
си по чл. 1 Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС) получава необходимото
съдействие от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерството на вътрешните работи, Ми
нистерството на отбраната, Министерството на
регионалното развитие, Комисията за регули
ране на съобщенията, Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, от други
ведомства, от други органи на изпълнителната
власт и от органите на местното самоуправ
ление и на местната администрация.
(2) Съдействието между ДАНС и струк
турите по ал. 1 се осъществява чрез предос
тавяне на инфраструктура – технологични
помещения, достъп до мрежата на държавната
администрация, мрежово захранване и други.
(3) Съдействието по ал. 1 се осъществява
по реда на действащото законодателство при
спазване на принципа „необходимост да се
знае“. За целите на взаимодействието могат да
се разработват съвместни планове за действие
между компетентните органи.
(4) Взаимодействието между ДАНС и Ко
мисията за регулиране на съобщенията (КРС)
се осъществява и чрез:
1. извършване на дейности по установя
ване на вредни електромагнитни смущения,
засягащи функционирането на PRS услугата,
съгласно съвместна инструкция на председа
теля на ДАНС и председателя на КРС;
2. използване от ДАНС на инфраструкту
рата на КРС – антенни мачти, технологични
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помещения, мрежово захранване, мрежова
връзка (LAN/WAN) и други, съгласно реше
ние на Министерския съвет за предоставяне
за управление на двете ведомства.
Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 575 000 лв. по бюджета на ДАНС
за 2014 г. за изпълнение на дейността по чл. 1.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на ДАНС за 2014 г.
по политика в областта на защитата на на
ционалната сигурност, бюджетна програма
„Национална сигурност“.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ да извърши съответ
ните промени по бюджета на ДАНС за 2014 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 3 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Допълнителна разпоредба
§ 1. С това постановление се въвеждат
изискванията на Решение 1104/2011/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 25 ок
томври 2011 г. относно правилата за достъп
до публично регулираната услуга, предоста
вяна от глобалната навигационна спътникова
система, създадена по програма „Галилео“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се издава на основа
ние чл. 114 от Конституцията на Република
България и чл. 7а от Закона за нормативни
те актове във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 42,
ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 3. В срок един месец от влизането в сила
на постановлението Министерският съвет да
приеме решение за безвъзмездно предоставяне
за управление на Комисията за регулиране
на съобщени ята и на Държавна агенци я
„Национална сигурност“ на съоръженията
по чл. 2, ал. 4, т. 2.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2782
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 35 573 685 лв. по бюджета на Ми
нистерството на образованието и науката за
2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансовото осигуряване на дейности по
националните програми за развитие на сред
ното образование, които ще се изпълняват от
Министерството на образованието и науката
за 2014 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или не
отложни разходи в частта за структурни мерки
и програми за развитие на образованието по
чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бю
джет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министер
ството на образованието и науката за 2014 г.
по „Политика в областта на всеобхватно, дос
тъпно и качествено образование и обучение в
предучилищното възпитание и подготовка и
училищното образование. Учене през целия
живот“, разпределени, както следва:
1. по бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в предучилищното възпитание и
подготовка и в училищното образование“ –
5 458 500 лв.;
2. по бюджетна програма „Улесняване на
достъпа до образование. Приобщаващо обра
зование“ – 11 248 500 лв.;
3. по бюджетна програма „Училищно об
разование“ – 18 650 940 лв.;
4. по бюджетна програма „Развитие на
способностите на децата и у ченици те“ –
215 745 лв.
(2) Със сумата 30 339 935 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на образо
ванието и науката за 2014 г. на базата на
отчетените разходи, като уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши произтичащите промени по централния
бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2783

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в
размер 105 000 лв. по бюджета на Министер
ството на вътрешните работи за 2014 г. за
сметка на предвидените средства в централ
ния бюджет за осигуряване на допълнител
на щатна численост от 10 щатни бройки на
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при
Министерския съвет за дейности, свързани с
храненето на чужденците, търсещи закрила,
настанени в териториалните поделения на ДАБ
и в местата за настаняване към тях – гр. Хар
манли, гр. София, кв. Враждебна, гр. София,
кв. Военна рампа, с. Пъстрогор, с. Ковачевци
и с. Баня.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Убежище
и бежанци“ по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г.
Чл. 3. (1) Минист ърът на вътрешните
работи да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г., като уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централ
ния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. В чл. 151, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление
№ 126 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от
2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от
2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г., бр. 7, 19, 48,
51, 58, 63 и 97 от 2011 г., бр. 12 и 60 от 2012 г.,
бр. 70, 82, 90, 108 и 110 от 2013 г. и бр. 10 от
2014 г.), числото „54 913“ се заменя с „54 903“.
§ 3. В Устройствения правилник на Дър
жавната агенция за бежанците при Минис
терския съвет, приет с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 58 от
2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 55
от 2012 г. и бр. 90 и 110 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 3 числото „293“ се заменя
с „303“.
2. Приложението към чл. 8, ал. 4 се из
меня така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната аген
ция за бежанците при Министерския съвет –
303 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
39
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
14
служване и човешки ресурси“
дирек ци я „Финансово-счетоводни дей
7
ности“
дирекция „Управление на собствеността и
18
обществени поръчки“
Специализирана администрация
39
в т.ч.:
дирекция „Качество на процедурата за
15
международна закрила“
дирекция „Международна дейност“
13
дирекция „Социална дейност и адаптация“
11
Териториални поделения
217
в т.ч.:
Регистрационно-приемателен център –
105
София
Интеграционен център – София
7
Регистрационно-приемателен център –
17
с. Баня, община Нова Загора
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Транзитен център – с. Пъстрогор, община
36
Свиленград
Регистрационно-приемателен център –
52“.
Харманли

§ 4. В приложение № 5 към чл. 5 от По
становление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30,
31 и 34 от 2014 г.), в пореден № 9 числото
„931 580 000“ се заменя с „934 163 000“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2784

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен транс
фер в размер 5 305 072 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2014 г. за изпълнение на дейностите по Го
дишна програма 2012, Годишна програма
2013 и по Спешни те мерк и по Годишна
програма 2013 на Европейския бежански
фонд, както следва:
1. за националното съфинансиране на дей
ностите – 3 123 964 лв.;
2. за окончателното разплащане на дей
ностите по Спешните мерки по Годишна
програма 2013 на Европейския бежански
фонд – 2 181 108 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 да се възста
новят по централния бюджет за сметка на
полученото външно финансиране от Евро
пейския бежански фонд.
(3) Сумата по ал. 1 да се осигури за смет
ка на предвидените средства по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на вътрешните рабо
ти да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2785

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Селскостопанската академия, приет с Поста
новление № 226 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г.,
бр. 14 от 2012 г. и бр. 62 и 91 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Централното управление на ССА
е организирано в следните отдели:
1. „Бюджет и човешки ресурси“;
2. „Финансово-счетоводен“;
3. „Административно-стопански“;
4. „Наука и образование“;
5. „Международно сътрудничество и връзки
с обществеността“;
6. „Вътрешен одит“.“
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 т. 1
се изменя така:
„1. Централно управление
60
в т.ч.:
председател
1
заместник-председател на
изпълнителното бюро
1
главен научен секретар на
изпълнителното бюро
1
Администрация
57
в т.ч.:
отдел „Бюджет и човешки ресурси“;
отдел „Финансово-счетоводен“;
отдел „Административно-стопански“;
отдел „Наука и образование“;
отдел „Международно сътрудничество
и връзки с обществеността“
отдел „Вътрешен одит“
“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2786
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 23 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета с
Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от
2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г. и
бр. 48 и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, т. 2 думата „възстановителни“
се заменя с „тренировъчни“.
§ 2. В чл. 10 след думата „ученици“ се
добавя „от VІІІ до XІІ клас“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на културата след съгласу
ване с министъра на образованието и науката,
министъра на земеделието и храните и с ми
нистъра на младежта и спорта всяка година
до 31 януари внася в Министерския съвет
Програма на мерките за закрила на деца с из
явени дарби от държавни и общински училища
за текущата календарна година. Програмата
включва националните и международните
конкурси, олимпиади и състезания, за които
се прилагат мерки за закрила по наредбата
чрез еднократно финансово подпомагане и
стипендии, обособени в следните раздели:
1. раздел І – мерки за закрила на деца с
изявени дарби, предложени от министъра на
културата;
2. раздел ІІ – мерки за закрила на деца с
изявени дарби, предложени от министъра на
образованието и науката;
3. раздел ІІІ – мерки за закрила на деца с
изявени дарби, предложени от министъра на
земеделието и храните;
4. раздел ІV – мерки за закрила на деца с
изявени дарби, предложени от министъра на
младежта и спорта.“
2. В ал. 2:
а) основният текст става изречение първо
и в него думата „решение“ се заменя с „по
становление“;
б) създава се изречение второ:
„Прог рамата може да се ак т уа лизи ра
чрез вътрешно преразпределение на мерки
и средства след 31 октомври на съответната
година въз основа на постъпило предложение
от министрите по ал. 1.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предвидените с програмата средства
за изпълнение на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища се предоставят по бюджетите на Ми
нистерството на културата, Министерството
на образованието и науката, Министерството
на земеделието и храните, Министерство
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то на младежта и спорта и на общините с
постановление на Министерския съвет по
предложение на:
1. министъра на културата – за мерките
по раздел І, съгласно ал. 1, т. 1;
2. министъра на образованието и наука
та – за мерките по раздел ІІ, съгласно ал. 1, т. 2;
3. министъра на земеделието и храните – за
мерките по раздел ІІІ, съгласно ал. 1, т. 3;
4. министъра на младежта и спорта – за
мерките по раздел ІV, съгласно ал. 1, т. 4.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Кметовете на общини подават мотиви
рано искане до съответния министър по ал. 4
с приложена справка съгласно приложение
№ 1. Справката се подава в срок от 15 дни
след края на всяко тримесечие. За последното
тримесечие на годината справките се подават
до 15 януари на следващата година.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Общинската програма по ал. 1 се при
ема с решение на общинския съвет и включва
мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 и мерки,
предложени от училища и други юридически
лица, осъществяващи дейности на територията
на общината. Програмата задължително се
публикува на интернет страницата на съот
ветната община.
(3) Програмата по ал. 2 се приема до месец
април на текущата година.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Мерките за закрила на деца с изявени
дарби, приети с общинската програма по ал. 1,
извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1,
се финансират от собствени приходи на общи
ните по ред, определен от общинския съвет.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Искането се попълва по образец съ
гласно приложение № 2 и задължително се
мотивира.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Закрилата на деца с изявени дарби със
специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания се предоставя при
условията и по реда на този раздел.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Мерките по чл. 8 се изпълняват от
министъра на културата, министъра на об
разованието и науката, министъра на земе
делието и храните, министъра на младежта и
спорта или от кмета на съответната община
чрез предоставяне на еднократно финансово
подпомагане в размер до 195 лв. на ученик
от държавно или общинско училище, който
е класиран за съответната календарна година
по мярка от програмата по чл. 11, ал. 1:
1. индивидуално на първо, второ или трето
място на национален или международен кон
курс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството и науката;
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2. ин диви д уа лно на първо, второ или
трето място на олимпийски игри, световно
първенство, европейско първенство, балкан
ско първенство, на първо място на финали
на държавно индивидуално първенство или
ученически игри;
3. спечелил индивидуална награда в ко
лективните спортове на олимпийски игри,
световно първенство, европейско първенство
или балканско първенство;
4. спечелил индивидуална награда в колек
тивните спортове от отбор, класиран на първо
място на финали на държавно първенство или
на финали на ученически игри.
(2) Резултатът от класирането в областта на
спорта се удостоверява с протокол от състе
зание, предоставен от съответната българска
спортна федерация.“
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
§ 7. Член 14а се изменя така:
„Чл. 14а. (1) За осъществяване на мерките
по чл. 8 се подава искането по образец съ
гласно приложение № 2:
1. за ученик от държавно училище към
Министерството на културата – до министъра
на културата;
2. за ученик от държавно училище към
Министерството на образованието и наука
та – до министъра на образованието и науката;
3. за ученик от държавно училище към Ми
нистерството на земеделието и храните – до
министъра на земеделието и храните;
4. за ученик от държавно училище към
Министерството на младежта и спорта – до
министъра на младежта и спорта;
5. за ученик от общинско училище – до
кмета на съответната община, на територията
на която е училището.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от удостоверението за раждане
или лична карта на детето;
2. служебна бележка от организатора за
включване в курс за обучение или за участие
в пленер или лагер;
3. покана или друг документ за участие
в национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, или документ,
потвърждаващ участието;
4. документи, удостоверяващи класиране
на детето по чл. 14, ал. 1;
5. справка от организаторите за вида и
стойността на дейностите, свързани с изпъл
нението на мерките по чл. 8.“
§ 8. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Стипендия за стимулиране на
деца с изявени дарби се отпуска от министъра
на културата, министъра на образованието и
науката, министъра на земеделието и храните
и министъра на младежта и спорта на уче
ник от държавно училище или от кмета на
съответната община на ученик от общинско
училище, който е класиран за съответната
календарна година по мярка от съответния
раздел на програмата по чл. 11, ал. 1:
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1. индивидуално на първо, второ или трето
място на национален или на международен
конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуствата и науката и отговаря на изис
кванията за съответна възраст и категория;
2. индивидуално на първо, второ или трето
място на олимпийски игри, световно пър
венство, европейско първенство, балканско
първенство, на първо място на финали на
държавно индивидуално първенство или на
ученически игри и отговаря на изискванията
за съответна възраст, вид спорт, дисциплина
и категория;
3. спечелил индивидуална награда в ко
лективните спортове на олимпийски игри,
световно първенство, европейско първенство,
балканско първенство;
4. спечелил индивидуална награда в колек
тивните спортове от отбор, класиран на първо
място на финали на държавно първенство или
на финали на ученически игри.
(2) Резултатът от класирането в областта на
спорта се удостоверява с протокол от състе
зание, предоставен от съответната българска
спортна федерация.
(3) Правото на стипендия за случаите по
ал. 1, с изключение на учениците от дър
жавните спортни училища, се придобива от
началото на месеца, следващ месеца, през
който се е състояло класирането или е спе
челена награда. Стипендията се отпуска от
съответния министър по ал. 1 или от кмета
на общината и се изплаща от училището за
12 месеца в размер 135 лв.
(4) Правото на стипендия за учениците от
държавните спортни училища за случаите
по ал. 1, т. 2 – 4 се придобива при постигна
ти резултати през второто шестмесечие на
предходната календарна година и първото
шестмесечие на текущата календарна година.
Стипендията се отпуска от министъра на мла
дежта и спорта и се изплаща от училището
за 12 месеца в размер 135 лв.
(5) Ученик има право да получава само
една стипендия по реда на тази наредба или
на основание закон или акт на Министерския
съвет.
(6) Когато ученикът отговаря и на усло
вията за получаване на друг вид стипендия,
той попълва декларация, че ще получава само
една стипендия по избор.
(7) Учениците губят правото си на сти
пендия, когато:
1. преустановят обучението си;
2. прекъснат или повторят учебната година
с изключение на повтарящите поради болест;
3. имат наложено наказание с решение
на Педагогическия съвет – до заличаване на
наказанието;
4. в случай на установяване на спрени
състезателни права на спортиста.“
§ 9. Член 16а се изменя така:
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„Чл. 16а. (1) За предоставяне на стипендия
за стимулиране на деца с изявени дарби се
подава искането по приложение № 2 в едно
месечен срок от възникването на основанието
за предоставяне на стипендията:
1. за ученик от държавно училище към
Министерството на културата – до министъра
на културата;
2. за ученик от държавно училище към
Министерството на образованието и наука
та – до министъра на образованието и науката;
3. за ученик от държавно училище към Ми
нистерството на земеделието и храните – до
министъра на земеделието и храните;
4. за ученик от държавно училище към
Министерството на младежта и спорта – до
министъра на младежта и спорта;
5. за ученик от общинско училище – до
кмета на съответната община, на територията
на която е училището.
(2) Към искането се прилагат:
1. копие от удостоверението за раждане
или лична карта на детето;
2. документ, удостоверяващ класиране или
спечелена награда;
3. служебна бележка, издадена от учили
щето, удостоверяваща, че детето е ученик;
4. служебна бележка, издадена от спортния
клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със
спрени състезателни права.
(3) При пропускане на срока по ал. 1 по
обективни причини ученикът не губи правото
си на стипендия, в случай че заяви искане
то си в рамките на съответната календарна
година.“
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Исканията за предоставяне на закрила
се разглеждат в срок 10 дни след края на
всяко тримесечие с изключение на исканията
за предоставяне на закрила от министъра на
младежта и спорта.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Исканията за предоставяне на закрила
на ученици от държавните спортни училища
се разглеждат:
1. в едномесечен срок от влизането в сила
на постановлението за приемане на програмата
по чл. 11, ал. 1 – за постъпилите искания за
резултати, постигнати през вторите 6 месеца
на предходната календарна година;
2. до 1 октомври – за постъпилите искания
за резултати, постигнати през първите 6 месеца
на текущата календарна година.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласно приложение № 2“
се заменят със „съгласно приложение № 3“.
2. В ал. 5 думите „до 10-о число на месеца,
следващ тримесечието на предоставяне на за
крилата“ се заменят с „ежегодно в срок един
месец след изтичане на календарната година“.
§ 12. Създава се приложение № 1 към
чл. 11, ал. 5:
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„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 5
СПРАВК А
за ученици от общински училища, на които е предоставена закрила по Програмата за закрила на
деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за …..….. г., през ……… тримесечие на
…….… г.
Наименование на конкурс/
олимпиада/състезание/
Ученици, получили сти
спортно състезание – вид
Стипен
пендии
Общо спорт, дисциплина/категория
дията се
средства
и
месец
на
провеждане
отпуска,
за …… г.
считано
конкурс/олимпи
(в лв.)
месец на
от
ада/състезание от
три
дата на учили
провеж
съответната об
имена раждане
ще
дане
ласт на закрила

Заповед
№ ....... на
кмета на
№ Об
по щи общината за
ред на отпускане на
стипендия

“
§ 13. Досегашното приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 става приложение № 2 към чл. 13, ал. 2
и се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2
№ ....................

ДО

......................г.

........................................................................
ИСК АНЕ
за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Днес, ................ г., .......................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
– родител;
– настойник/попечител;
– лице, полагащо грижи за детето;
– дете
лична карта № ............................, издадена на ................................................. от ...............................................,
ЕГН .............................................., месторождение: .................................................................................................,
постоянен адрес: .........................................................................................................................................................,
тел. ................................, настоящ адрес: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби отправям искане за предоставяне на закрила на:
............................................................................................................, ЕГН .................................................................,
(име, презиме, фамилия на детето)
..........................................................................................................................................................................................,
(настоящ адрес на детето)
.........................................................................................................................................................................................
(ученик в училище/клас)
за:
1. Еднократно финансово подпомагане по чл. 8 или по чл. 9, т. 2.
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2. Предоставяне на писмена информация по чл. 9, т. 1 за постъпване в училищата по изкуствата и
в спортните училища.
3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10:
Мотиви: ...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
а) за т. 1 – документите по чл. 14а, ал. 2;
б) за т. 2 – документите по чл. 14а, ал. 2, т. 1;
в) за т. 3 – документите по чл. 16а, ал. 2.
Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане ученикът се отказва от друга дър
жавна стипендия и ще получава стипендията, предоставена по реда на тази наредба.
Гр. (с.) .............................

Подпис: …………...........……

Дата ............................. г.

“

§ 14. Досегашното приложение № 2 към чл. 19, ал. 1 става приложение № 3 към чл. 19, ал. 1
и в колона 3 думите „месторождение, настоящ адрес, постоянен адрес, телефон“ се заменят с
„училище“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на постановлението, се изплащат по
действащия досега ред.
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2823

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ
между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Република Сърбия
за сътрудничество в областта на вътрешно
ведомствения контрол
(Одобрен с Решение № 582 от 2 октомври 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 17 октомври 2013 г.)
Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Република Сърбия
(наричани по-долу „Страните“),
в духа на международните конвенции за
борба срещу престъпността,
отчитайки Споразумението между пра
вителството на Република България и пра
вителството на Република Сърбия за поли
цейско сътрудничество, подписано в София
на 20 май 2010 г.,

като подчертават важността на ефективната
превенция и противодействие на корупцията,
стремейки се към усъвършенстване на
административните практики в двете минис
терства и повишаване на ефективността при
прилагане и спазване на етичните стандарти,
оценявайки значението на международното
сътрудничество и обмяната на опит в област
та на засилване на вътрешната сигурност в
държавната администрация,
в съответствие с националното законода
телство на държавите на Страните,
постигнаха съгласие за следното:
Член 1
Този Меморандум има за цел да допринесе
за разширяване на сътрудничеството между
Страните с оглед повишаване на ефективност
та на мерките, предприемани в превенцията
и противодействието на корупция и други
престъпления и правонарушения, извършени
от лицата, които подлежат на вътрешен кон
трол от Страните, както и за повишаване на
административния контрол и утвърждаването
на етичните стандарти.
Член 2
Компетентни органи за целите на сътруд
ничеството по този Меморандум са:
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а)
боти
	 –
		

За Министерството на вътрешните ра
на Република България:
Дирекция „Вътрешна сигурност“
Адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
1202 София
		 Телефон: +359 2 982 51 90
		 Факс:
+359 2 982 28 25
		 E-mail:
tkostadinov@mvr.bg
	 – Дирекция „Инспекторат“
		 Адрес:
ул. Шести септември 29
				
1000 София
		 Телефон: +359 2 982 27 98
		 Факс:
+359 2 982 28 72
		 E-mail:
int.60@mvr.bg;
б) За Министерството на вътрешните ра
боти на Република Сърбия:
	 – Сектор „Вътрешни работи“
		 Адрес:
бул. Зоран Джинджич 104
		 Тел./Факс: +381 11 300 81 83
		 E-mail:
sukp@mup.gov.rs.
Член 3
В рамките на своите компетенции и в
съответствие с националното си законода
телство Страните предприемат действия за
засилване на сътрудничеството в областта
на п ревенц и я та и п ро т иводейст виет о на
корупцията и други престъпления или пра
вонарушения, извършени от лицата, които
подлежат на вътрешен контрол от Страните,
чрез конкретни мероприятия и обмен на опит
в следните области:
– осъществяване на а дминист ративен
контрол;
– подобряване на превантивните дейности;
– разкриване и противодействие на коруп
ция, на конфликт на интереси и на нарушения
на Етичния кодекс;
– предотвратяване, пресичане и разкрива
не на престъпления и дисциплинарни нару
шения, извършени от лицата, които подлежат
на вътрешен контрол от Страните.
Член 4
Страните насърчават развиването на акти
вен двустранен диалог и тясно сътрудничество
в обмена на информация и изпълнение на
дейности от взаимен интерес.
Сътрудничеството между компетентните
органи на Страните в областта на вътреш
новедомствения контрол включва и обмен на
опит за прилагането на нормативната уредба,
методологията на работа, организацията и
функционирането на компетентните органи.
Сътрудничеството включва също така:
– обмен на информация за причините
и тенденциите за извършването на престъ
пления и правонарушения, извършени от
лицата, които подлежат на вътрешен контрол
от Страните;
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– обмен на добри практики при разра
ботване на планове за превенция, както и
обмен на информация и опит за мерките и
действията, предприемани в областта на пре
дотвратяване извършването на престъпления
и правонарушения от лицата, които подлежат
на вътрешен контрол от Страните.
Член 5
Страните взаимно си предоставят зако
нодателни и други правни актове, свързани
с превенция, противодействие, разкриване и
разследване на корупция и други престъпления
или правонарушения.
Член 6
В съответствие с националното си законо
дателство в контекста на ефективно прилага
не на най-добрите международни практики,
стандарти и механизми Страните се стремят
да координират дейностите по превенция,
противодействие, разкриване и разследване
на корупция, конфликт на интереси, нару
шения на етичните кодекси за поведение на
държавните служители и други престъпления
или правонарушения, чиито извършители
или съучастници са лица, които подлежат на
вътрешен контрол от Страните.
Член 7
Страните си оказват взаимна помощ с цел
повишаване на ефективността при провежда
не на тестове за професионална лоялност на
служителите в съответствие с националното
си законодателство.
Член 8
Страните предприемат съвместно планира
не и координиране на мерки за взаимодействие
по конкретни случаи.
Член 9
Компетентните органи на Страните, посо
чени в член 2 на този Меморандум, приемат
годишен график за извършване на съвместни
внезапни проверки на служителите, осъщест
вяващи граничен контрол и охрана на общата
граница, за корупционни прояви и практики.
Член 10
Представители на компетентните органи
на Страните провеждат работни срещи два
пъти годишно на реципрочен принцип. При
необходимост по молба на всяка от Страните
може да се провеждат извънредни срещи за
разглеждане на конкретни въпроси, които се
определят по взаимно съгласие.
Член 11
В рамките на своите компетенции и отго
ворности компетентните органи на Страните,
посочени в член 2 от този Меморандум, могат
да организират съвместни семинари и обучения
и могат да изпълняват съвместни проекти.
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Член 12
Страните взаимно си предоставят инфор
мация за изпълнение на целите на този Ме
морандум и обменят опит и добри практики
в превантивната дейност.

и Република Сърбия за обратно приемане
на незаконно пребиваващи лица (наричано
по-нататък „Споразумението“), сключено в
Брюксел на 18 септември 2007 г.,
се споразумяха за следното:

Член 13
За постигане на целите на този Мемо
рандум Страните могат съвместно да раз
работват и да прилагат мерки и механизми
с цел оценка на състоянието на корупцията
и други престъпления и правонарушения и
да приемат ефективни мерки за превенция и
противодействие на тези деяния.

Член 1
Компетентни органи

Член 14
При изпълнението на този Меморандум
Страните използват български, сръбски и
английски език.
Член 15
Този Меморандум влиза в сила на датата на
подписването и остава в сила за неопределен
период от време.
Всяка от Ст раните може да прекрати
едностранно този Меморандум с изпращане
на писмено уведомление до другата Страна
по дипломатически път. Действието на Ме
морандума се прекратява в 3-месечен срок
след получаване на писменото уведомление.
Подписан в Букурещ на 17 октомври 2013 г.
в два еднообразни екземпляра, всеки от кои
то на български, сръбски и английски език,
като всички текстове са еднакво автентич
ни. В случай на различия при тълкуването
предимство има текстът на английски език.
За Министерството
на вътрешните работи
на Република България:
Цветлин Йовчев,
заместник министър-	
председател и
министър
на вътрешните
работи
2698

За Министерството
на вътрешните работи
на Република Сърбия:
Ивица Дачич,
министърпредседател
и министър на
вътрешните
работи

ПРОТОКОЛ

между правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия за
прилагане на Споразумението между Европей
ската общност и Република Сърбия за обратно
приемане на незаконно пребиваващи лица
(Утвърден с Решение № 6 от 12 януари 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 12 ноември
2013 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия (на
ричани по-нататък „Договарящите страни“),
в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от
Споразумението между Европейската общност

(1) Компетентните органи за изпращане,
приемане и обработване на заявления
за обратно приемане и транзитно пре
м и на ва не, вк л юч и т ел но по ускорена
процедура, са:
а) за Република България:
Министерство на вътрешните работи на
Република България
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
			
1202 София
			
Република България
Телефон:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
Ел. поща:
mlumbev.180@mvr.bg;
б) за Република Сърбия:
Министерство на вътрешните работи на
Република Сърбия
Дирекция „Административни дейности“
Отдел „Документи за пътуване“
Сектор за прилагане на Споразумението
за обратно приемане
Адрес:
бул. Mihajla Pupina 2
			
11070 Белград
			
Република Сърбия
Телефон:
+381 11/3008-170
Факс:
+381 11/3008-203
Ел. поща:
readmision@mup.gov.rs.
(2) Дипломатическите представителства или
консулск ите сл у жби, компетентни да
издават документи за пътуване, изисква
ни за връщането на лицето, подлежащо
на обратно приемане, в съответствие с
член 2, параграф 4 от Споразумението и
да провеждат интервю за установяване на
националността на лицето, подлежащо на
обратно приемане, в съответствие с чл. 8,
параграф 3 от Споразумението, са:
а) за Република България:
Посолство на Република България в Белград
Адрес:
ул. Birchaninova 26
		
11000 Белград, Сърбия
Телефон: +381 11 361 39 80; +381 11 361 39 90
Факс:
+381 11361 11 36; +381 11 362 01 16
Ел. поща: bulgamb@eunet.rs;
б) за Република Сърбия:
Посолство на Република Сърбия в София
Адрес:
ул. Велико Търново 3
		
1504 София, България
Телефон: +3592/946-16-33
		
+3592/946-16-35
Факс:
+3592/946-10-59
Ел. поща: sofia@emb-serbia.com.
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(3) Договарящите страни незабавно се инфор
мират взаимно директно и едновременно
по дипломатически път за всяка промяна
в списъка на компетентните органи или
техните данни за контакт, упоменати в
ал. 1 и ал. 2 от този член.
Член 2
Гранични контролно-пропускателни пунктове
Обратното приемане на граждани на Дого
варящите страни и на граждани на трети стра
ни или лица без гражданство се извършва на
следните контролно-пропускателни пунктове:
1. Летища:
а) за Република България:
– ГКПП „Аерогара София“;
б) за Република Сърбия:
– ГКПП „Сурчин“.
2. Сухопътни ГКПП:
а) за Република България:
– ГКПП „Калотина“;
б) за Република Сърбия:
– ГКПП „Градина“.
Член 3
Отговор на заявление за обратно приемане
(1) Съгласно член 7, параграф 3 от Спора
зумението при изготвяне на заявлени
ето за обратно приемане запитващата
Дог оваря щ а с т ра н а и зпол зва о бщ и я
формуляр, изложен в Приложение 6 към
Споразумението. Компетентният орган на
запитаната Договаряща страна изпраща
писмен отговор на заявлението за обратно
приемане на запитващата Договаряща
страна съгласно Приложение 1 от този
Протокол.
(2) При необходимост в случай на обратно
приемане на гражданин на една от До
говарящите страни за приемане на него
вите/нейните непълнолетни деца заедно
с техния родител на територията на за
питаната Договаряща страна в отговора
на заявлението за обратно приемане се
посочва, че на всяко дете следва да бъде
издаден отделен документ за пътуване.
(3) Сроковете за отговор на заявлението за
обратно приемане са определени в член
10, параграфи 2 и 3 от Споразумението.
(4) Ако изискванията за обратно приемане
са изпълнени, запитващата Договаряща
страна писмено уведомява за това ком
петентния орган на запитаната Догова
ряща страна, посочен в член 1 от този
Протокол, като изпраща Приложение 2
към Протокола.
(5) В случай на отрицателен отговор компе
тентният орган на запитаната Договаряща
страна посочва причините за отказа за
извършване на обратно приемане.
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Член 4
Условия за обратно приемане по ускорена
процедура
(1) В съответствие с член 6, параграф 3 от
Споразумението запитващата Договаря
ща страна използва общ формуляр за по
даване на заявление за обратно приемане
по ускорената процедура. Компетентният
орган на запитаната Договаряща страна
изпраща писмен отговор на заявлението
за обратно приемане на запитващата
Договаряща страна съгласно формуля
ра, посочен в Приложение 1 към този
Протокол.
(2) Запитаната Договаряща страна изпраща
отговор в рамките на два работни дни
съгласно чл. 10, параграф 2, точка 1 от
Споразумението.
(3) Ако изискванията за обратно приемане
са изпълнени, запитващата Договаряща
страна писмено уведомява за това ком
петентния орган на запитаната Догова
ряща страна, посочен в член 1 от този
Протокол, като изпраща Приложение 2
към този Протокол.
(4) В случай на отрицателен отговор компе
тентният орган на запитаната Договаряща
страна следва да посочи причините за
отказа за обратно приемане.
(5) Обратното приемане на лица се извършва
на международните гранични контрол
но-пропускателни пунктове, посочени в
член 2 от този Протокол.
Член 5
Документи за пътуване
При получаване на съгласие за обратно при
емане компетентният орган на запитващата
Договаряща страна изпраща на компетент
ното дипломатическо представителство или
консулска служба на запитаната Договаряща
страна положителния отговор на заявлението
за обратно приемане или самото заявление,
ако отговорът не е бил предоставен в указания
срок, с цел издаване на виза или документ за
пътуване, ако е необходимо, съгласно член 2,
параграф 4 от Споразумението.
Член 6
Уведомление за обратно приемане
(1) Въз основа на положителния отговор на
заявлението за обратно приемане на граж
данин на запитаната Договаряща страна и
след издаване на съответния документ за
пътуване (laissez-passer) съгласно член 2,
параграф 4 от Споразумението компетент
ните органи на запитващата Договаряща
страна, посочени в член 1, ал. 1 от този
Протокол, у ведом яват компетентните

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

органи на запитаната Договаряща страна
относно датата и начина на извършване
на обратното приемане (Приложение 2
към този Протокол).
(2) Въз основа на положителния отговор
на заявлението за обратно приемане на
гражданин на трета страна или на лице
без гражданство компетентните органи
на запитващата Договаряща страна, по
сочени в член 1, ал. 1 от този Протокол,
у ведом яват компетентните органи на
запитаната Договаряща страна относно
датата и начина на извършване на обрат
ното приемане (Приложение 2 към този
Протокол).
(3) Уведомленията по ал. 1 и ал. 2 по-горе
се изпращат на компетентните органи на
запитаната Договаряща страна най-малко
два работни дни преди осъществяване на
обратното приемане.
Член 7
Заявление за транзитно преминаване
(1) Компетентният орган на запитващата
Договаряща страна се обръща към компе
тентния орган на запитаната Договаряща
страна, като изпраща заявление за тран
зитно преминаване на граждани на трети
страни или на лица без гражданство през
територията на запитаната Договаряща
страна, съгласно член 14 от Споразуме
нието, като използва Приложение 7 към
Споразумението.
(2) Освен данните за лицето, изложени в
Приложение 7, заявлението за транзитно
преминаване съдържа гаранция, че лицето
ще бъде прието от държавата, която е
крайна цел на пътуването.
(3) Ком пе т ен т н и я т орга н на за п и та ната
Договаряща страна изпраща писмен от
говор на заявлението в рамките на пет
работни дни по образеца в Приложение 3
към този Протокол в съответствие със
задълженията по член 14, параграф 2 от
Споразумението.
(4) В случай на отрицателен отговор компе
тентният орган на запитаната Договаря
ща страна следва да посочи причините
за отказа за извършване на транзитно
преминаване.
(5) При необходимост запитаната Догова
ряща страна изпраща уведомление за
дадено предварително съгласие за тран
зитно преминаване на граждани на тре
ти страни или на лица без гражданство
по образеца на Приложение 4 към този
Протокол. Ако запитващата Договаряща
страна не е посочила в Приложение 7
към Споразумението точната дата, час,
граничен контролно-пропускателен пункт
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и друга установена впоследствие относима
информация, тя изпраща уведомление за
транзитно преминаване, съгласно Прило
жение 4 към този Протокол.
Член 8
Условия за връщане на лица под охрана,
включително при транзитно преминаване
на граждани на трети страни и лица без
гражданство
(1) Компетентният орган на запитващата
Договаряща страна уведомява компе
тентния орган на запитаната Договаряща
страна за предаването на лица, за които
се изисква охрана, както и за обратното
приемане на лица, пътуващи с редовни
или чартърни полети, своевременно, но
не по-късно от три работни дни преди
планираното предаване.
(2) Уведомлението се изпраща писмено, в
съответствие с член 11, параграф 1 от
Споразумението, по образеца на Прило
жения 2 и 4 към този Протокол, като се
посочват точната дата, място и час на
влизане на лицето, подлежащо на обрат
но приемане, видът, номерът и датата на
издаване на документа за пътуване, както
и съответната информация за здравослов
ното състояние или необходимостта от
конвой или други подробности, свързани
с предаването.
Член 9
Изисквания за сигурност
(1) Предаването на граждани на Договаря
щите страни, граждани на трети страни
и лица без гражданство, които трябва да
напуснат територията на една от Дого
варящите страни и които се връщат на
територията на другата Договаряща стра
на, по правило се извършва по въздух.
От съображения за сигурност една от
Договарящите страни може да организира
връщане под конвой.
(2) Препоръчително е конвоят да се осигури
от полицейските служители на Договаря
щата страна, чийто национален превозвач
се използва.
(3) В случай на транзитно преминаване по
суша на граждани на трети страни и на
лица без гражданство запитващата До
говаряща страна осигурява необходимия
служебен конвой до държавната граница
на запитаната Договаряща страна. Понататъшният конвой на територията на
запитаната Договаряща страна се поема
от компетентните органи на запитаната
Договаряща страна.
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(4) Запитаната Договаряща страна може да
даде съгласие за транзитно преминаване
с условие за осигуряване на конвой. За
питаната Договаряща страна предоставя
на запитващата Договаряща страна ин
формация относно конвоя.
Член 10
Процедура в случай на обратно приемане
погрешка
В случай на обратно приемане погрешка
запитващата Договаряща страна приема об
ратно лицето, върнато обратно от запитаната
Договаряща страна, в срока и съгласно усло
вията на член 12 от Споразумението.
Член 11
Разходи
(1) Разходите за обратно приемане на граж
дани на Договарящите страни включват:
– разходи за издаване на документ за пъ
туване на лицето, подлежащо на обратно
приемане;
– разходи за транспортиране до гранични
те контролно-пропускателни пунктове,
посочени в член 2 от този Протокол;
– разходи за осигуряване на конвой за
лицата, които се охраняват от съобра
жения за сигурност.
(2) Разходите за обратно приемане на граж
дани на трети страни или на лица без
гражданство включват:
– разходи за транспортиране до гранични
те контролно-пропускателни пунктове,
посочени в член 2 от този Протокол.
(3) Разходите за обратно приемане на граж
дани на трети страни или на лица без
гражданство при транзитно преминаване
включват:
– разходи за транспортиране до гранич
ния контролно-пропускателен пункт
на държавата, която е крайна цел на
пътуването;
– разходи за осигуряване на конвой за
лицата, които се охраняват от съобра
жения за сигурност.
(4) Разходите, посочени в предходните алинеи,
се поемат от запитващата Договаряща
страна в съответствие с разпоредбата на
член 15 от Споразумението.
(5) Запитващата Договаряща страна поема
разходите на запитаната Договаряща
страна, произтичащи от прилагането на
чл. 2, чл. 3 и чл. 13 от Споразумението,
след получаване на фактурата в евро
в съответствие с административните и
счетоводните процедури, предвидени в
съответното национално законодателство.
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Член 12
Формуляри
(1) Формулярите, които се използват за заяв
ления за обратно приемане и заявления
за транзитно преминаване, съответстват
на Приложения 1, 2, 3 и 4 към този
Протокол.
(2) Всеки от формулярите, посочени в ал. 1,
е съставен на български и на сръбски
език и следва да се попълни на един от
тези езици.
Член 13
Изменения
Договарящите страни могат по взаимно
съгласие да внасят изменения в този Протокол.
Текстът на изменения Протокол се разменя
по дипломатически път.
Член 14
Влизане в сила и валидност
(1) Дог оваря щ и т е с т ра н и се у ведом я ват
взаимно по дипломатически път за при
ключването на своите вътрешноправни
процедури, необходими за влизането в
сила на този Протокол.
(2) Договарящата страна, която получи по
следното писмено уведомление за при
ключването на вътрешноправните про
цедури, необходими за влизането в сила
на този Протокол, уведомява Съвместния
комитет по обратно приемане, посочен в
чл. 18 от Споразумението.
(3) Протоколът за прилагане влиза в сила на
следващия ден от датата на изпращане на
уведомлението по ал. 2.
(4) Действието на този Протокол се пре
кратява от датата на прекратяване на
прилагането на Споразумението.
Подписан в Димитровград, Република Сър
бия, на 16 септември 2011 г. в два оригинални
екземпляра, всеки от които на български език,
на сръбски език и на английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник
министър-	
председател и
министър на
вътрешните
работи

За правителството на
Република Сърбия:
Ивица Дачич,
министър на
вътрешните
работи
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Приложение 1
Отговор на заявление за
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Пълно име – 	
подчертайте фамилията

Роднинска
връзка

Дата и място
на раждане

– обратно приемане на граждани на Договаря

щите страни
– обратно приемане на граждани на трети страни
и на лица без гражданство

(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Телефон
Факс
№ на документа
Дата

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

– За Министерството на вътрешните работи на
Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:

бул. К нягиня Мария-Луиза 46
1202 София, Република България
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:		+359 2 988 58 67
Ел. поща:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Министерството на вътрешните работи на
Република Сърбия:
Дирекция „Административни дейности“
Отдел „Документи за пътуване“
Сектор за прилагане на Споразумението за об
ратно приемане
Адрес:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:

бул. Mihajla Pupina 2
11070 Белг рад, Република Сърбия
+381 11/3008-170
+381 11/3008-203
readmision@mup.gov.rs

3. За издаване на документа за пътуване/визата
Ви молим да се обръщате към:
________________________________________________
(наименование на дипломатическо представителство
или консулска служба на запитаната Договаряща
страна)

ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Договаряща страна)

Б) В случай на отрицателен отговор:
Относно: Ваше запитване за обратно приемане
номер __________ от _____ 20 _____
1. Във връзка със запитването Ви за обратно
приемане на
________________________________________________
(пълно име – подчертайте фамилията)

бихме искали да Ви уведомим, че посоченото
лице няма да бъде прието.
Причина: _____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(предоставя се информация, потвърждаваща, че не е
налице задължение за обратно приемане на основа
ние член _____ или _____ от Споразумението)

2. Според информацията, с която разполага този
орган, въпросното лице е гражданин на
________________________________________________
(посочва се националността на въпросното лице,
ако такива данни са налични)

ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Договаряща страна)

А) В случай на положителен отговор:
Относно: Ваше запитване за обратно приемане
номер _________ от _____ 20 _____

Приложение 2

1. Във връзка със запитването Ви за обратно
приемане на
________________________________________________,
(пълно име – подчертайте фамилията)

роден на _________________ в ___________________________,
(дата на раждане) (място на раждане – насе		
лено място и община)

бихме искали да Ви уведомим, че посоченото
лице ще бъде прието на основание:
– Член ____ от Споразумението – Обратно прие
мане на собствени граждани (на Договарящите
страни)
– Член ____ от Споразумението – Обратно прие
мане на граждани на трети страни и на лица
без гражданство
За целта на лицето се издава документ за пъту
ване/виза (ако е необходимо).
2. На посочените по-долу непълнолетни и ма
лолетни деца се издават отделни документи за
пътуване/визи (ако е необходимо):

(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

Телефон
Факс
№ на документа
Дата

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

– За Министерството на вътрешните работи на
Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
Тел.:
Факс:
Ел. поща:

бул. К нягиня Мария-Луиза 46
1202 София, Република България
+359 2 982 34 38
+359 2 988 58 67
mlumbev.180@mvr.bg
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– За Министерството на вътрешните работи на
Република Сърбия:
Дирекция „Административни дейности“
Отдел „Документи за пътуване“
Сектор за прилагане на Споразумението за об
ратно приемане
Адрес:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:

бул. Mihajla Pupina 2
11070 Белград, Република Сърбия
+381 11/3008-170
+381 11/3008-203
readmision@mup.gov.rs

Относно: Уведомление за предаване на лице
Бихме искали да Ви уведомим, че на ..............
(ден, месец, година) от Летище ..........., с полет
№ ......................, час на заминаване ..............., с
пристигане на Летище .............. в .......ч., ще бъде
върнато следното лице (лица), информация за
което (които) е представена по-долу:
I
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Информация за лица, за които е необходим
конвой по съображения за сигурност на борда
на самолет
№

Пълно име – подчертайте
фамилията

Причина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

– Запитващата Договаряща страна осигурява
служебен конвой.
– Запитаната Договаряща ст рана осиг у рява
служебен конвой. Съгласно анализа на риска,
извършен от запитващата Договаряща страна,
е необходимо компетентният орган на запи
таната Договаряща страна да осигури ________
конвоиращ служител (конвоиращи служители).
– Запитващата Договаряща страна при необхо
димост предоставя медицинска помощ за лице
(лица) № …….
– Запитаната Договаряща страна при необходи
мост предоставя медицинска помощ за лице
(лица) № ……

8.

ПЕЧАТ

№

Номер и дата на от
Пълно
Дата и
говор на молба, вид,
име – под място
номер и дата на из
на раж
чертайте
даване на документ
дане
фамилията
за пътуване

1.
2.
3.
4.
5.
6.

__________________________________________

9.

(подпис на служителя на компетентния
орган на запитващата Договаряща страна)

10.
II
Информация за лица, нуждаещи се от чужда
помощ, грижи или обслужване поради болест
или старост
№

Пълно име – подчертайте
фамилията

Причина

Приложение 3
Отговор на заявление за извършване на опера
ции по транзитно преминаване на граждани на
трети страни и лица без гражданство



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Телефон
Факс
№ на документа
Дата

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

– За Министерството на вътрешните работи на
Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
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ДЪРЖАВЕН

Адрес:

бул. Княгиня Мария-Луиза 46
1202 София, Република България
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
Ел. поща:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Министерството на вътрешните работи на
Република Сърбия:
Дирекция „Административни дейности“
Отдел „Документи за пътуване“
Сектор за прилагане на Споразумението за об
ратно приемане
Адрес:
бул. Mihajla Pupina 2
11070 Белград, Република Сърбия
Телефон:
+381 11/3008-170
Факс:
+381 11/3008-203
Ел. поща:
readmision@mup.gov.rs
Относно:
Ваше за явление за т ранзитно
преминаване от __________ 20 ____
№ на документа: _______________
Операцията по транзитно преминаване е:
– разрешена
– отказана по следната причина: ________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Предаването на служебния конвой може да се
осъществи на граничния контролно-пропуска
телен пункт/летище _____________ от ___________
(брой на конвоиращите служители/медицински
персонал) на _________ в ____ ч.
ПЕЧАТ

__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Договаряща страна)

Медицински ескорт

ДА
НЕ
______________________
Брой на придружаващите лица, ако се пред
виждат: ____________________________________________
Забележки: _______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ПЕЧАТ

__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Договаряща страна)

ВЕСТНИК
Телефон
Факс
№ на документа
Дата

С Т Р. 2 9
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

– За Министерството на вътрешните работи на
Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 46
1202 София, Република България
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
Ел. поща:
mlumbev.180@mvr.bg
– За Министерството на вътрешните работи на
Република Сърбия:
Дирекция „Административни дейности“
Отдел „Документи за пътуване“
Сектор за прилагане на Споразумението за об
ратно приемане
Адрес:
бул. Mihajla Pupina 2
11070 Белград, Република Сърбия
Телефон:
+381 11/3008-170
Факс: 		+381 11/3008-203
Ел. поща:
readmision@mup.gov.rs
Най-учтиво Ви молим да разрешите транзитно
преминаване на посоченото лице (лица), за
което (които) са гарантирани по-нататъшното
преминаване през възможни други държави и
влизането в държавата, която е крайна цел на
пътуването.
На запитващата Договаряща страна не са из
вестни причини за разрешаване на транзитни
операции съгласно член _____, параграф _____ от
Споразумението.
Транзитно преминаване по въздух
Бихме искали да Ви уведомим, че на _______________
(ден, месец, година) от Летище _________________,
час на заминаване _______, с транзитно кацане
на Летище ____________ в ____ ч. и по-нататъшно
пътуване към _____________, полет № ______________
в _____ ч. ще бъде върнато следното лице (лица), за
което (които) е представена информация по-долу:

С настоящото се потвърждава, че е получено
уведомление за връщането на следното подле
жащо на обратно приемане лице (лица):

№

ПЕЧАТ

2.

Пълно име – Дата и
подчертайте място на
фамилията раждане

Националност,
вид и номер на
документа за
пътуване

1.
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитаната Договаряща страна)

Приложение 4
Уведомление за транзитно преминаване на граж
дани на трети страни и лица без гражданство


(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

3.
4.
5.
Служебен конвой:
Медицински ескорт:
– се изисква
– се изисква
– не се изисква
– не се изисква
Причина, ако следва да бъде изложена: __________
____________________________________________________________
Необходимият служебен конвой ще бъде осигурен
от: __________________________________________________________

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

Необходимият медицински ескорт ще бъде оси
гурен от: _________________________________________________
Транзитно преминаване по суша
Служебен конвой не се изисква
Медицински ескорт не се изисква
Най-учтиво Ви молим да поемете транзитното
преминаване на следното лице (лица) в посока
_____________ на _________________ (ден, месец,
година), в _____________ ч. на граничен контролнопропускателен пункт __________.
Въз основа на наличната информация относно
необходимите мерки за защита и сигурност от
правяме молба за:
– осигуряване на служебен конвой от _________
упълномощено лице (лица)
– осигуряване на медицински ескорт от ___________

№

Пълно име –
подчертайте
фамилията

Националност,
Дата и
вид и номер на
място на
документа за
раждане
пътуване

1.
2.
3.
4.
5.
ПЕЧАТ
__________________________________________
(подпис на служителя на компетентния
орган на запитващата Договаряща страна)

2704

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за пожаро
гасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 6 от 2013 г.)
§ 1. В ч л. 11, а л. 1, т. 5 с лед д у мат а
„изискв ания“ думите „(или еквивалентна на
нея), включваща документирана процедура
за контрол за съответствие на продукта с
изискванията за гасителна ефективност“ се
заличават.
§ 2. В чл. 12, ал. 2 думите „започва да
тече“ се заменят с „е до 14 дни“.
§ 3. В чл. 14 навсякъде в текста думите
„и 5“ се заличават.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) В срок три работни дни след изтичане
валидността на сертификата по чл. 11, ал. 1,

ВЕСТНИК
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т. 5 производителят или неговият упълномо
щен представител внася с писмо в ГДПБЗН
преиздаден сертификат от акредитиран орган
за сертификация на системи за управление,
удостоверяващ внедрена система за управление
на качеството, съответстваща на БДС EN ISO
9001 „Системи за управление на качеството.
Изисквания“. Сертификатите, представени
на чужд език, трябва да бъдат придружени с
точен превод на български език, а копията
на сертификатите да бъдат заверени с подпис
и печат на заявителя и щемпел или собстве
норъчно изписване „Вярно с оригинала“ на
всяка страница.
(3) При отнемане на валиден сертификат за
внедрена система за управление на качеството,
съответстваща на БДС EN ISO 9001 „Системи
за управление на качеството. Изисквания“ в
срок три работни дни производителят или
неговият упълномощен представител писмено
уведомява ГДПБЗН.
(4) При непредставяне на преиздаден сер
тификат по ал. 2 или настъпване на обстоя
телства по ал. 3 разрешението за гасителна
ефективност се счита за невалидно, като
информация за това се публикува в единния
регистър по чл. 18.“
§ 5. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „срок на валидност“ се
заменят с „информация, относно валидността“.
2. Създава се т. 5:
„5. номерът и срокът на валидност на ак
туалния сертификат за внедрена система за
управление на качеството.“
§ 6. В приложение 3 към чл. 13, ал. 1 за
бележка 2 се изменя така:
„2. Настоящото разрешение става нева
лидно при внасяне на промяна в компонен
тите на продукта, за който е издадено; при
отнемане на валиден сертификат за внедрена
сиситема за управление на качеството; при
непредставяне на преиздаден сертификат по
чл. 16, ал. 2 от наредбата в срок три работни
дни след изтичане на валидността на серти
фиката за внедрена система за управление
на качеството, или когато изискванията на
нормативните актове вече не се изпълняват.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
2680
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г., бр. 18, 85 и 103 от 2011 г., бр. 23 и 85
от 2012 г., бр. 24, 92 и 105 от 2013 г., бр. 24
от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 4 от 2003 г. за условията и реда за
вписване в регистъра и изискванията към
дейността на обменните бюра (обн., ДВ, бр. 74
от 2003 г.; попр., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 115 от 2004 г.; доп., бр. 57 от 2005 г., бр. 29
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г.; изм.,
бр. 59 от 2012 г.)

§ 1. В заключителните разпоредби се съз
дава §4б:
„§ 4б. (1) За заявления за подпомагане,
чиято начална година на подаване на „Заяв
лението за подпомагане“ е 2009 г., агроеко
логичните дейности или направления могат
да се изпълняват при условията и по реда на
наредбата за период до шест последователни
години.
(2) През шестата година кандидатите за
подпомагане подават „Заявление за плащане“.
(3) Кандидатите за подпомагане по на
правление „Въвеждане на сеитбообращение
за опазване на почвите и водите“, които
кандидатстват за шеста година, са длъжни
да подготвят, представят и спазват план за
минимум четириполно сеитбообращение за
шестата година, който да е заверен от дипло
миран агроном.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Наредбата за изменение и допълне
ние на Наредба № 11 от 2009 г. за условията
и реда за прилагане на мярка 214 „Агроеколо
гични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 24 от 2014 г.) параграф 18 от пре
ходните и заключителните разпоредби се
изменя така:
„§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на измененията в § 8, т. 1, буква
„б“ и т. 2 и § 12, т. 4, които влизат в сила от
1.10.2014 г.“
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с из
ключение на § 2, който влиза в сила считано
от 18.03.2014 г.
За министър:
Валентина Маринова
2674

§ 1. В чл. 6, ал. 3, т. 9 буква „д“ се отменя.
§ 2. В чл. 10, ал. 1, т. 5 след думите „осъждани
за“ се добавя „умишлено“, а думите „или срещу
тях има образувано досъдебно производство за
престъпление от общ характер“ се заличават.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 3,
т. 9 думите „д) срещу мен няма образувани
досъдебни производства за престъпления от
общ характер“ се заличават.
Министър:
Петър Чобанов
2790

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 227-ЕП
от 23 април 2014 г.

относно поправка в образци на изборни книжа
съгласно приложения, утвърдени с Решение
№ 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и ут
върждаване на изборни книжа за изборите
за членове на Европейския парламент от
Република България
В „Държавен вестник“, бр. 35 от 22.04.2014 г.,
е обнародван Закон за изменение и допъл
нение на Изборния кодекс. С оглед приетото
изменение на чл. 371, ал. 1, т. 4 ИК, с което
се предвижда поредният номер на кандидат в
листа на партия или коалиция да бъде изписан
в кръгче вместо в квадратче, се налага изме
нение на образеца на бюлетината за гласуване
в изборите за членове на Европейския парла
мент от Република България – приложения
№ 91 и № 92 от изборните книжа.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3
и чл. 371, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Цен
тралната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема нови образци на бюлетините за
гласуване в страната и за гласуване извън
страната – изборни книжа № 91 и № 92, при
ложения към настоящото решение.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова

С Т Р.
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Приложение №Приложение
91

ХХ РАЙОН ХХХХХХХХХХХ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 г.

№ 91

0000001

ХХ РАЙОН ХХХХХХХХХХХХ

Предпочитание (преференция)

1

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

2

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

3

………………………………………… - независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

…
…

…

………………………………………… - независим
(собствено ,бащино, фамилно име на кандидата)

…

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0000001

Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлети
ната остава поле, в което е изписано наименованието
и номерът на района и текст „Избори за членове на
Европейския парламент от Република България 2014 г.“
на отделени редове и поредният номер на бюлетината
в кочана, отпечатан в горния десен ъгъл на полето.
В горния край на бюлетината се обособява поле,
в което се изписват на отделни редове текстове: на
именованието и номерът на района и текст „Избори
за членове на Европейския парламент от Република
България 2014 г.“.
На отделни редове се изписват: наименованията на
партиите, коалициите или имената на независимите
кандидати. След имената на независимите кандидати
се изписва означение „независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и
името на независимия кандидат се отпечатва квадратче,
в което е изписан поредният номер в бюлетината на
всяка кандидатска листа, в която избирателят изразява
вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със
син цвят.
В бюлетината се включват само наименованията
на тези партии и коалиции, които са регистрирали
листи и имената на регистрираните в ЦИК независими
кандидати.

Поредният номер в бюлетината на кандидатските
листи се определя чрез жребий от ЦИК чрез жребий,
проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции
и инициативни комитети се отделят един от друг с
плътна черна хоризонтална линия.
В десн и я к ра й на бюле т и ната с е о т печат ват
17 кръгчета, които отговарят на броя на членовете на
Европейския парламент от Република България. В тях
се изписват числата от 1 до 17 включително, последо
вателно за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ
предпочитанието (преференцията) на избирателя за
кандидат от избраната от него листа.
Над кръгчетата се изписва текст „предпочитание
(преференция)“.
В зависимост от броя на регистрираните листи
редовете на партиите, коалициите и независимите
кандидати могат да бъдат отпечатани в повече от една
колона, като колоните с кръгчетата за преференциите
се отпечатват в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за
поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поред
ният № на бюлетината в кочана, който съответства
на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение
Приложение №
92
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
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БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 г.
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(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

…
…

…

………………………………………… - независим
(собствено,бащино, фамилно име на кандидата)

…

……………………………………………………………
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана на бюлетината след откъсване на бюлети
ната остава поле, в което е изписан текст „Бюлетина за
гласуване извън страната“, текст „Избори за членове на
Европейския парламент от Република България 2014 г.“
на отделен ред и поредният номер на бюлетината в
кочана, отпечатан в горния десен ъгъл.
На най-горния ред на бюлетината се изписват:
„Бюлетина за гласуване извън страната“, а на отделен
ред под него: „Избори за членове на Европейския
парламент от Република България 2014 г.“.
На отделни редове се изписват: наименованията на
партиите, коалициите или имената на независимите
кандидати. След имената на независимите кандидати
се изписва означение „независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и
името на независимия кандидат се отпечатва квадратче,
в което е изписан поредният номер в бюлетината на
всяка кандидатска листа, в която избирателят изразява
вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със
син цвят.
В бюлетината се включват само наименованията
на тези партии и коалиции, които са регистрирали
листи, и имената на регистрираните в ЦИК незави
сими кандидати.

Поредният номер в бюлетината на кандидатските
листи се определя чрез жребий от ЦИК, проведен по
ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции
и инициативни комитети се отделят един от друг с
плътна черна хоризонтална линия.
В десн и я к ра й на бюле т и ната с е о т печат ват
17 кръгчета, които отговарят на броя на членовете на
Европейския парламент от Република България. В тях
се изписват числата от 1 до 17 включително, последо
вателно за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ
предпочитанието (преференцията) на избирателя за
кандидат от избраната от него листа.
Над кръгчетата се изписва текст „предпочитание
(преференция)“.
В зависимост от броя на регистрираните листи
редовете на партиите, коалициите и независимите
кандидати могат да бъдат отпечатани в повече от една
колона, като колоните с кръгчетата за преференциите
се отпечатват в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за
поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поред
ният № на бюлетината в кочана, който съответства
на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
2854
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-124
от 10 март 2014 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване и докладна записка № 93-2562 от
10.03.2014 г. от директора на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Мочара“, с. Замфирово,
община Берковица, област Монтана, с предмет
на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 200 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Замфирово, община Берковица,
област Монтана, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Мочара“, с. Замфирово, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Цветомир Петров – директор на дирекция
„Хидромелиорации“.
Министър:
Д. Греков
2679

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 9 април 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Плевен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради трайна тенденция
на намаляване броя на учениците, считано от
учебната 2014/2015 г. закривам Професионална
гимназия по добив на полезни изкопаеми и газоснабдяване „Проф. Георги Златарски“ – гр. Долни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е държавна собственост и се предоставя за ползване
и стопанисване от РИО – Плевен.
3. Учениците от Професионална гимназия по
добив на полезни изкопаеми и газоснабдяване
„Проф. Георги Златарски“ – гр. Долни Дъбник,
община Долни Дъбник, област Плевен, да се
пренасочат към Професионална гимназия по
подемна, строителна и транспортна техника
„Г. С. Раковски“ – гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от Професионална гимназия по добив на полезни
изкопаеми и газоснабдяване „Проф. Георги Златарски“ – гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник,
област Плевен, да се съхранява в Професионална
гимназия по подемна, строителна и транспортна
техника „Г. С. Раковски“ – гр. Плевен, община
Плевен, област Плевен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
2705

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 34-14
от 25 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на главен колектор Банево К-I-ВА и трасе на битов колектор
К-100-ВА, землището на кв. Банево, гр. Бургас,
съгласно приложения проект с координатен регистър и таблица с посочени засегнатите от трасето
и сервитута на съоръжението имоти.
Предвид обществената значимост на проекта,
по който се изгражда обект от първостепенно
значение за община Бургас, което обуславя и
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необходимостта от спешната му реализация, допуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.
Председател:
К. Луков
2734
РЕШЕНИЕ № 34-16
от 25 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на довеждащ път до УПИ
II-136, масив 27, землище кв. Ветрен, гр. Бургас,
съгласно приложения проект с координатен регистър и таблица с посочени засегнатите по трасето
и сервитута на съоръжението имоти.
Предвид обществената значимост на проекта,
по който се изгражда обект от първостепенно
значение за община Бургас, което обуславя и
необходимостта от спешната му реализация, допуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.
Председател:
К. Луков
2735

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1494
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм.),
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените В и К и ел. схеми за захранване и част пътна на ПИ № 36498.328.24 от КККР
в местността Амечево, землище на гр. Карлово,
община Карлово, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) предвиж да за ПИ № 36498.328.24 да се образува
УПИ 328.24 – автосервиз, автосалон и магазин
за авточасти в местност Амечево, по КККР на
гр. Карлово със застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на територията и устройствените показатели за имота.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2725
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 57
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод с дължина
26 м от съществуваща КЛ 20 kV до ПИ № 023045,
м. Меселим пере, по КВС на землище Мокрище, преминаващо през ПИ № 000096 – пасище,
мера, ПИ № 000251 – напоителен канал, и ПИ
№ 000146 – полски път, по КВС съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2726

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 576
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за линейни обекти – водопровод и електропровод за захранване на ПИ
438018, м. Кътево кладенче, по КВС на с. Радилово с трасе, преминаващо изцяло през имот
№ 500002 – път IV клас (общинска собственост).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
2670
РЕШЕНИЕ № 577
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе за линеен
обект – електроснабдяване на ПИ № 004003, м.
Студен дол, по КВС на гр. Пещера. Трасето на
линейния обект започва от нов ЖБ стълб № 12/19
в оста на ВЛ „Кътевица“, трябва да премине
през 12 бр. имоти и да завърши в точка № 54,
границата на ПИ № 004003.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
2671
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1001
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.40, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 41,78 кв. м, заедно с 0,6099 %
ид. ч. от общите части и общите помещения на
сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен,
намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38422 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 76 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1523.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 40 100 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 2000 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
4010 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
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10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2681
РЕШЕНИЕ № 1002
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 31,18 кв. м, заедно с 0,4552 %
ид. ч. от общите части и общите помещения на
сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен,
намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38423 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 74 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1519.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 29 920 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1500 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
2992 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
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в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 11 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2682
РЕШЕНИЕ № 1003
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.18, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 51,81 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 18 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 0,7006 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38414 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 95 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1551.
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2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 31 280 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1500 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
3128 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2683
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РЕШЕНИЕ № 1004
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19 с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 67,66 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 19 със светла
площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9148 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38415 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 69 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1506.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 41 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 2000 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
4100 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 15 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
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10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2684
РЕШЕНИЕ № 1005
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 80,50 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,08 кв. м, заедно с 1,0754 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38416 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 68 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1504.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 47 900 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 2400 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
4790 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2685
РЕШЕНИЕ № 1006
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 55,35 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
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Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38417 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 67 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1502.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 700 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1700 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
3370 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 11 ч. на двадесет
и осмия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала
на Община Плевен, намираща се на ет. 1, пл.
Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2686
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РЕШЕНИЕ № 1007
от 27 март 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 46,24 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,40 кв. м, заедно с 0,6267 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38418 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 64 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1496.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 28 170 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1400 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
2817 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
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9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2687
РЕШЕНИЕ № 1008
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 17 кв. м, заедно с
0,2482 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38419 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 66 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1498.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 15 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 750 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
1500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
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Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 15 ч. на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2688

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 627
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
на кмета Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: Кабелна линиия 20 kV, БКТП и
кабелна линия НН за захранване на жилищна
сграда на В. Билюков в местност Падалото,
землище Смолян, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 67653.76.14
и 67653.136.443 в землището на гр. Смол ян,
община Смолян.
Председател:
Ф. Топов
2672
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1181
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 ЗОС Общинският съвет – гр. Стара
Загора, допълва годишната програма за управление и разпореж дане с имоти – общинска
собственост, за 2014 г., приета с Решение № 1084
по протокол № 29 от заседание на общинския
съвет на 30.01.2014 г., в част имоти за продажба
с имот УПИ ХVІІ – общ., с площ 310 кв. м в
квартал 28 по плана на с. Горно Ботево, община
Стара Загора.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот ХVІІ – общ.,
с площ 310 кв. м заедно с построената едноетажна
масивна сграда на един етаж със застроена площ
46,87 кв. м, в квартал 28 по плана на с. Горно
Ботево, община Стара Загора, при граници на
У ПИ: североизток – улица, югоизток – У ПИ
XVI – автоспирка в кв. 28, югозапад – УПИ ІХ294 и УПИ VIII-294 в кв. 28; северозапад – УПИ
VIII-294 в кв. 28.
За имота е съставен АОС частна № 04185 от
17.06.2005 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
2500 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 200 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
500 лв., който се внася по банкова сметка на общината до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от информационния
център на общината след заплащане на сумата
100 лв. в касата на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 50-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50 -ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът да се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
Е. Христов
2675
РЕШЕНИЕ № 1182
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: едноетажна сграда с масивна конструкция, построена през 1970 г., със застроена
площ 77,38 кв. м, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68850.506.6677.1.1
на едно ниво, заедно с отстъпеното право на
строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68850.506.6677.1.2; под
обекта – няма; над обекта – няма. Имотът е
разположен в УПИ II за магазин и спортна
зала, намиращ се в кв. Три чучура – юг, кв.
1515 по ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с
Решение № 357 от 26.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, представляващ ПИ с
идентификатор 68850.506.6677 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-1 от 7.01.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.
За имота е съставен АОС частна № 12409 от
18.11.2013 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
70 000 лв. без ДДС
4. Определя стъпка на наддаване 7000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
10 000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от информационния
център на общината след заплащане на сумата
300 лв. по банкова сметка на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 50-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът да се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на органа за приватизация и
с лед п ри ват и з а ц ионен кон т р ол да и зв ърш и
всички последващи действия по процедурата
за приватизация съгласно действащото законодателство.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
Е. Христов
2673

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 611
от 31 март 2014 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във вр ъ зк а с ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, Решен ие № І,
п ро т окол № 1 о т 10.03.2014 г. на Общ и нск и я
експер т ен с ъве т – с. Леси чово, Решен ие
№ РД -10 -1 о т 1 3 . 0 2 . 2 014 г. н а к о м и с и я т а
по ч л. 17, а л. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общ и нск и я т с ъве т – с. Леси чово, реш и:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
напорен водопровод за захранване на поземлен
имот № 419022, местност Света Петка, землище
с. Лесичово, община Лесичово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Пунтев
2731
37. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
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разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Гурково – Николаево“, разположена на
територията на община Гурково и община Николаево, област Стара Загора, и описана със следните координати в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4659900
9441572
2.
4659900
9446250
3.
4658840
9446250
4.
4658725
9445216
5.
4658884
9444378
6.
4659056
9441523
2771
1. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 153,
ал. 3 ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-11
от 7.04.2014 г. за презаверяване на Разрешение
за строеж № РС-5 от 4.02.2011 г., издадено от
министъра на регионалното развитие и благоустройството на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, за
строеж „Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс“ – АЕЦ „Козлодуй“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРР.
2749
5. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 2 ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение
за строеж № РС-12 от 7.04.2014 г. на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
за строеж: „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове
(VTMIS) – фаза 3“, разположен на територията на
области Бургас, Варна и Добрич. Етап: „Сграда
за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна“,
намиращ се в УПИ І-5, кв. 1, кв. Аспарухово,
Варна, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва чрез Министерството на регионалното
развитие пред Върховния административен съд
(ВАС) в 3-дневен срок от съобщаването му. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
2716
7. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издал Разрешение за строеж № РС-13 от 7.04.2014 г.
на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, за строеж „Подмяна
на тръбопроводи за сгъстен въздух от компресорно
отделение (КО) до химводоочистка (ХВО)“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
2751
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277. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публ и ч н и взема н и я“, на основа н ие ч л. 253 о т
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 1583/2011/000266 от 18.03.2014 г. възлага на
„Дамира“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
200366944, адрес за кореспонденция: София, кв.
Челопечене, ул. Чавдар войвода 2, представлявано
от Румен Генадиев Тошев, следния недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
44094.501.12.1.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево,
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-54
от 24.08.2006 г. на изп. директор на АК, с адрес:
с. Лозенец, община Царево, ул. Черно море 16,
ет. 0, обект ресторант, намиращ се в сграда № 1,
а съгласно архитектурния проект разположен в
тяло „А“ и „Б“ от долуописаната сграда – жилищна
сграда, на сутеренен етаж (и партерен етаж) с
предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, с площ
по кадастрална схема: 255,39 кв. м, състоящ се от:
търговска зала, преддверие и санитарен възел с
две клетки, вътрешен бар, три склада, келнерски
офис, умивалня, четири подготвителни, коридор,
битовка, баня със санитарен възел и вътрешен
мокър бар на северозапад (видно от арх. проект),
при граници: североизток – студио № 1 (С-С1),
коридор, стълбищна клетка, студио № 5 (С-С5),
югоизток – фоайе на тяло „В“, югозапад – външен
зид, северозапад – магазин № 1, магазин № 2,
магазин № 3, ведно с 5,066 % от общите части
на сградата, равняващи се на 42,86 кв. м ид. ч.,
както и ведно със съответното право на строеж
върху поземления имот, върху който е построена
описаната сграда, като ведно с общите части самостоятелният обект е с площ 298,45 кв.м, ведно
със съответното право на строеж за гореописания
самостоятелен обект.
2746
164. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № 1681/2012/000156 от 14.03.2014 г.
възлага на „Агроексперт“ – ЕООД, БУЛСТАТ:
112672163, г р. С т р ел ча, о блас т Па зард ж и к ,
ул. Райко Даскалов 1А, следния недвижим имот:
свинеферма, представляваща сграда комбинирана
зидария със застроена площ 679 кв. м, разположена
в имот № 010008 по плана за земеразделяне на
с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик,
в местността Стопански двор, целият с площ
3188 кв. м, при съседи на имота: проект – път,
парцел № 26 – изоставена нива, парцел № 7 – навес – помещение, парцел № 6 – др. производствена база, парцел № 9 – животновъдна ферма,
парцел № 27 – животновъдна ферма, за сумата
4063,76 лв. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.
2747
255. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 0118/2010/000253 от
14.04.2014 г. възлагам на Асен Генов Тодоров,
адрес: Русе, ул. Видин 5А, следния недвижим
имот: терен с обща площ 23 190 кв. м по нотариален акт (по кадастрална карта 21 382 кв. м)
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заедно с намиращите се в него хангар, застроен
на 864 кв. м, намиращи се в гр. Русе, в местност
Слатина, Източна промишлена зона, при граници и съседи – север – СКСМ „Г. Димитров“,
изток – СОПСП към ОАПС, запад – Ремонтно
предприятие за СС техника, както следва (по кадастрална карта): поземлен имот с идентификатор
63427.85.18, гр. Русе, област Русе, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-91 от 15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със заповед: няма, адрес на поземления имот:
местност Слатина, с площ: 10 269 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производство, складов обект, стар идентификатор: няма,
номер на предходен план: 334003, при съседи:
63427.85.25, 63427.85.24, 63427.85.22, 63427.85.19,
63427.85.28, 63427.85.27, 63427.85.13; поземлен имот
с идентификатор 63427.85.19, гр. Русе, област Русе,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-91 от 15.12.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма, адрес на поземления
имот: местност Слатина, с площ: 4539 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производство, складов обект, стар идентификатор: няма,
номер на предходен план: 334004, при съседи:
63427.85.20, 63427.333.95, 63427.85.28, 63427.85.18,
63427.85.22; поземлен имот с идентификатор
63427.85.20, гр. Русе, област Русе, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-91 от 15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със заповед: няма, адрес на поземлениия имот:
местност Слатина, с площ: 6574 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производство, складов обект, стар идентификатор: няма,
номер на предходен план: 334005, при съседи:
63427.333.93, 63427.333.95, 63427.85.19, 63427.85.22,
за сумата 286 099 лв. Собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
2748
44. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.5.
„Транспорт, корабоплаване и авиация“ и научна
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“ за цивилен служител в
катедра „Електротехника“ на факултет „Инженерен“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, тел. 052/552-230, 552-243, 632-015, в.
16731, и на сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
2752
355. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един със срок 3 месеца;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български
език) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

сравни т елно езикознание – Съпостави т елно
езикознание) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Психология на управлението и Екстремална психология) – един със срок 2 месеца;
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – Социална
педагогика) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по ... (Методика на обучението по
физическо възпитание и спорт) – един със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Ирански езици; семитско-хамитски
езици; тюркски, монголски езици; угро-фински
езици – Историческа лингвистика на турския
език) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, кабинет 107. За информация: тел.: 054/830-495, в. 121, GSM: 0899-901-943.
2713
75. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Пластично-възстановителна
и естетична хирургия“, за нуждите на отделение
„Пластична и реконструктивна хирургия“ на
МБАЛ – София, Военномедицинска академия,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
на адрес София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
2714
55. – Институтът по овощарство – Пловдив,
към Селскостопанската академия обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:
професор (един) в професионално направление
6.1. Растениевъдство, по научна специалност
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ (Овощарство); доцент (един) в професионално направление 6.2. „Растителна защита“,
научна специалност „Растителна защита (вирусология)“, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – в Института по овощарство, 4004
Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692-349.
2715
303. – Институтът за изследване и развитие
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия обявява конкурси за академична длъжност доцент в професионално направление 5.12.
Хранителни технологии: научна специалност
„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – двама, и научна специалност „Технология
на хляба, хлебните и сладкарските изделия – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив, бул. Васил Априлов 154, тел.
032-952-109, факс 032-952-286.
2750
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32. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Водопровод РЕ тръби от съществуващ водопровод РЕ ∅ 150 до ПИ № 03504.237.31, местност
Трънето, по КК на гр. Белица, община Белица,
собственост на Муса Джемал Палев. Трасето е
с дължина 139,98 м и дълбочина 1,10 м, започва
от съществуващ водопровод, минава през имот
ПИ № 03504.237.13 (полски път) и стига до ВШ,
която се монтира в ПИ № 03504.237.31 на 2 м от
улична регулация. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин 15.
2764
33. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел НН от съществуващо ЕЛ.Т. „Мерене“ до
ПИ № 03504.237.31, местност Трънето, по КК
на гр. Белеица, община Белица, собственост на
Муса Джемал Палев. Сервитутната ивица по оста
на трасето е по 2 м от двете страни. Трасето
на електрическия кабел е с дължина 138,34 м
и дълбочина 0,80 м от съществуващ ЕЛ.Т. „Мерене“, минава през имот № 03504.237.13 (полски
път) и стига до табло, което ще се монтира в
ПИ № 03504.237.31 на 5 м от улична регулация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинетересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
2765
11. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че със заявление регистрационен индекс УТКР-30-1177 от 28.03.2014 г.
от „TERNA s.a. GEK TERNA GRUP“ е внесен за
съгласуване и одобряване подробен устройствен
план – парцеларен план на териториите, засегнати от проектното трасе за реконструкция на
съществуващ главен разпределителен газопровод
при пресичането му с проектното трасе на железопътна линия „Димитровград – Свиленград“
към обект „Реконструкция и електрификация
на жп линия Димитровград – Свиленград“, с
възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, като съгласно регистрите
към него засегнатите имоти са с номера 000118;
000121; 089015; 089021 в местност Синия мост по
картата на възстановената собственост за землището на с. Черногорово, община Димитровград,
област Хасково. Преписката е на разположение
всеки присъствен ден в Община Димитровград,
ет. 7, стая 76. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
2738
62. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: „Главен уличен
водопровод ПЕВП ∅ 315 от съществуваща ШСК
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DN 500 на ПЕВП ∅ 500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП
в гр. Свети Влас“, землище гр. Свети Влас – за
елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на
водопровода започва от ПИ 11538.15.153 (местен
НТП), продължава в ПИ 11538.9.154 (местен път),
с разклонение в ПИ 11538.11.18 (селскостопански
път по НТП) и продължава в ПИ 11538.13.155
(местен път). Приложена е сервитутна ивица
от по 3 м от двете страни на съоръжението.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2787
17. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план-схема за допълнение на ел. схемата към
одобрен ПУП – ПРЗ на кв. Остромила – Беломорски с кабелно трасе 20 kV от БКТП „Сиана“
в ПИ с ИД 56784.533.445 до БКТП „Емилия“ в
ПИ с ИД 56784.386.194, гр. Пловдив. План-схемата се намира за запознаване в сградата на
Община Пловдив на пл. Централен 1, стая 6,
ет. 8. Съгласно 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 администрацията на Община Пловдив.
2779
16. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Водопровод за
захранване на ПИ 0013026 в м. Вишните, землище
на с. Медово“, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти: 177 (за селскостопански,
горски, ведомствен път) и 359 (за селскостопански, горски, ведомствен път), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2766
14. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУ П – парцеларен план за обект: „Кабелно
захранване 20 kV на БКТП 1 х 800 kVA в ПИ
005435, м. Давалии в землището на гр. Каблешково, с дължина на трасето 957 м и сервитут на
елпровода, преминаващи през ПИ 35033.0.730
(полски път, собственост на Община Поморие),
35033.0.786 (полски път, собственост на Община
Поморие), 35033.0.731 (път III кл.), 35033.0.778
(полски път, собственост на Община Поморие)
и 35033.8.2 (лозови насаж дения, собственост
на Никола Градев Градев), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2739
15. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели 20 kV
за захранване на БКТП 20/0,4 kV, 2 х 630 kVA, в
ПИ 008392, м. Рекица, в землището на гр. Каб-
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лешково, с дължина на трасето 610 м и сервитут
на ел. провода, преминаващи през ПИ 35033.8.456
(нива, собственост на „Кабле инвест“ – ООД), ПИ
35033.0.731 (път III кл.), 35033.0.791 (полски път,
собственост на Община Поморие), който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2740
29. – Община с. А врен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
изграждане на обект: Подземен тръбен канал
за напояване на ПИ № 000049, м. Еледжика,
землището на с. Садово, с дължина на трасето
659,80 м, с възложител „Авелана ЕКО“ – ООД.
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 подробен устройствен
план до общинската администрация, с. Аврен.
2763

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба, подадена от Гюлсин Мустафа Дренков, Неджеми Реджепов Айров, Небие
Реджепова Айрова, Кадри Акифов Айров, Давид
Сидеров Айров, Верадин Сидеров Айров, Реджеп
Кезимов Айров, Цветомира Спасова Йовчева и
Петя Спасова Йовчева против Решение № 28
от 30.01.2014 г. на ОбС – Велинград, с което се
одобрява ПУП – ПР на кв. Крушата, община
Велинград, в частта, касаеща имоти, а именно:
ПИ № 77, 78, 123, 124, 125, 126, 127, всички в кв.
Крушата, гр. Сърница. С одобрения план се засягат
тези имоти, като през тях се прокарва улица с
ширина 4 м, с осови точки 118-119-120-121-31б. По
жалбата е образувано адм. д. № 257/2014 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик, което е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.05.2014 г.
от 14,30 ч. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на това съобщение в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
2754
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 157, ал. 1, чл. 163 и чл. 170, ал. 1 във
връзка с чл. 196 и 181 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е постъпило
оспорване от Иван Колев Петров от Казанлък,
кв. Васил Левски, бл. 4, вх. В, ап. 50, на разпоредбите на чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2.2 от Наредба
№ 26 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Казанлък, като производството е по
чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК). По оспорването е образувано адм.
д. № 104/2014 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 29.05.2014 г. от 10 ч.
2753
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Районният съд – гр. Левски, съобщава, че в
съда има образувано гр.д. № 203/2014 г. с правно
основание чл. 49 СК, заведено от Павлинка Тодорова Тошева от гр. Левски. Ответникът Ларби
Анттар, роден на 4.03.1981 г. в Гуелмим, Мароко,
с последен известен адрес: гр. Левски, ул. Хан
Аспарух 1, вх. В, ет. 3, ап. 6, в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на съда, за да
получи копие от исковата молба с приложените
към нея доказателства ведно с указания съгласно
разпоредбата на чл. 131 ГПК.
2755
Плевенският районен съд, 9-и граждански
състав, призовава ответника Симеон Недялков
Стоев, живеещ в Сидни, Австралия, с неустановен
адрес, роден на 25.03.1925 г., с неизвестен по делото адрес, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския
районен съд, стая 114, за връчване на препис
от исковата молба ведно с приложенията по
гр. д. 1285/2014 г. на ПлРС. Гр. д. 1285/2014 г. на
РС – Плевен, е образувано по предявен от „Макс
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление:
с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен,
иск по чл. 19 ЗЗД. В случай, че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2757
Плевенският районен съд, IV граждански
състав, уведомява Меди-Жан Харати, живеещ
в Белгия, роден на 15.10.1979 г., гражданин на
Белгия, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че срещу него е
заведено гр.д. № 867/2014 г. по описа на ПРС, IV
С, от Гергана Живкова Харати по чл. 49, ал. 1
СК и в деловодството на съда на адрес Плевен,
ул. Д. Константинов 25, се намират исковата
молба и приложенията, които може да получи
в двуседмичен срок от обнародването на това
уведомление в „Държавен вестник“. При неявяването на Меди-Жан Харати или на упълномощено
от него лице в двуседмичния срок съдът ще му
назначи особен представител.
2758
Районният съд – Разград, призовава Чибузор
Джонсон Джукпор, гражданин на Федерална
реп ублика Нигери я, роден на 3.03.1981 г. в
Нигерия, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 14.07.2014 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 444/2014 г., заведено от Миглена Ангелова
Аврамова от гр. Лозница, за да посочи съдебен
адрес и да получи книжата по делото, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
на разноските на ищцата на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
2756
Районни ят с ъд – г р. Терве л, г ра ж да нска
колегия, призовава Сали Исмаил Идриз с последен адрес област Добрич, община Тервел,
с. Орляк, ул. Втора 54, сега с неизвестен адрес,
Джелил Халилов Халилов, роден на 6.02.1948 г.,
без постоянен и настоящ адрес в Р. България и
неизвестен адрес в Р. Турция, да се явят в съда
на 5.06.2014 г. в 10 ч. като ответници по гр.д.
№ 210/2013 г. за връчване на искова молба с
приложения, заведено от Севдалина Емилова
Илиева с адрес с. Зърнево, община Тервел, об-
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ласт Добрич. Ответниците да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2768

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
23. – Централният съвет на ПП „Движение
за европейска интеграция“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредна национална конференция на ПП „Движение за европейска интеграция“ на 26.05.2014 г. в 10 ч. в конферентната
зала на хотел „Даунтаун“, София, бул. Васил
Левски 27, при следния дневен ред: 1. коментар
на политическата обстановка в България; 2. предложения и обсъждания на работата и участието
на ПП „Движение за европейска интеграция“ в
политическата среда в страната; 3. дискусия; 4.
промени в състава на председателския състав
на ПП „Движение за европейска интеграция“;
5. промени в състава на Централната контролна
комисия на ПП „Движение за европейска интеграция“; 6. други организационни въпроси.
2832
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
счетоводните къщи в България (АСКБ), София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 11.6
от устава на юридическото лице с нестопанска
цел свиква редовно общо събрание на своите
членове на 29.05.2014 г. в 14 ч. в седалището на
АСКБ – София, район „Илинден“, ул. Нишка
172, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на асоциацията; 2. приемане на нов
устав на асоциацията; 3. избор на председател; 4.
избор на управителен съвет; 5. избор на контрольор; 6. определяне размера на членския внос; 7.
приемане бюджет на асоциацията; 8. приемане на
нов етичен кодекс на асоциацията; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 11.7, ал. 2 от устава на АСКБ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да са се явили. Всички материали във връзка с общото събрание ще бъдат
на разположение на членовете на асоциацията в
нейния офис считано от 29.04.2014 г.
2772
11. – Управителният съвет на Българската
асоциация по клинични проучвания (БАКП),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 5.06.2014 г. в 14 ч.
в София, хотел „Централ Форум“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БАКП за
периода юли 2013 – юни 2014 г.; 2. финансов отчет
на БАКП за периода юли 2013 – юни 2014 г.; 3.
приемане на бюджета на БАКП за 2014 – 2015 г.;
4. планиране на дейността на БАКП 2014 – 2015 г.;
5. избор на нов председател и на нови членове на управителния съвет; 6. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч. независимо от броя
на присъстващите членове на същото място и
при същия дневен ред.
2745
11. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Алфа Ромео България“ на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
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на членовете на сдружението на 7.06.2014 г. в 10 ч.
в залата на „Нипроруда“ – АД, София, бул. Ал.
Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2013 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г.; 3. персонални промени
в състав на УС на сдружението; 4. определяне
на размера на имуществената вноска за 2015 г.;
5. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. На основание чл. 24 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание се отлага с един час и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
2775
22. – Управителният съвет на Института
на вътрешните одитори в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на ИВОБ на 9.06.2014 г. в 17,30 ч. в зала
„Десислава“ на ресторант „България“, София 1000,
бул. Цар Освободител 4, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
приемане на годишен финансов отчет за 2013 г.;
отчет за дейността на ИВОБ за периода 1 юни
2013 г. – 31 май 2014 г.; отчет за дейността на контролния съвет за периода 1 юни 2013 г. – 31 май
2014 г.; отчет за изпълнението на бюджета за
2013 г.; 3. избор на контролен съвет на ИВОБ; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2777
17. – Управителният съвет на Македонския
научен институт – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на института на
11.06.2014 г. в 10 ч. в изложбената зала на Македонския дом – София, ул. Пиротска 5, ет. ІІ,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за периода 2011 – 2014 г.; 2.
доклад на контролната комисия; 3. избор на нови
ръководни и контролни органи на МНИ; 4. разни.
2706
14. – Управителният съвет на Югоизточноевропейския медиен център – София, на основание
член 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и член 15, ал. 5 от устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 9.06.2014 г. в 10 ч. на
адрес: България, София, район „Слатина“, бул.
Цариградско шосе 125, бл. 1, ет. 5, ап. 506, при
дневен ред – приемане на решение за прекратяване на сдружение „Югоизточноевропейски
медиен център“ на основание чл. 25, ал. 1, т. 7
във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ и откриване на производство по ликвидация; проект за
решение – ОС приема решение за прекратяване на
сдружение „Югоизточноевропейски медиен център“ на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ и открива производство
по ликвидация. При липса на кворум най-малко
половината от всички членове с право на глас
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се отложи с един час по-късно при същия
дневен ред и ще се счита за законно, колкото и
членове с право на глас да се явят.
2773
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по неврология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
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чл. 14, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 14.06.2014 г. в
18,25 ч. в к.к. Златни пясъци, хотел „Мелиа Гранд
Ермитаж“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на контролно-ревизионната комисия за
2013 г.; 2. приемане на нов устав на сдружение
„Българско дружество по неврология“. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, се предоставят безплатно на адреса на
управление на сдружението – София, МБАЛНП
„Свети Наум“ – ЕАД, ул. Д-р Л. Русев 1, кабинет
на изпълнителния директор. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред при условие, че се явят не
по-малко от 1/3 от всички членове на сдружението.
2744
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел (СНЦ) „Щастливо дете – 21
век“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
17.06.2014 г. в 17 ч. и кани членовете в седалището
в София, ул. Константин Иречек 7, ет. 2, ап. 7,
при следния дневен ред: 1. прекратяване дейността на СНЦ „Щастливо дете – 21 век“, София; 2.
ликвидация на СНЦ „Щастливо дете – 21 век“; 3.
избор на ликвидатор на СНЦ „Щастливо дете – 21
век“; 4. заличаване на СНЦ „Щастливо дете – 21
век“; 5. определяне на действията на ликвидатора на СНЦ съгласно изискванията на чл. 13,
14, 15, 16, 18 ЗЮЛНЦ; 6. разни. Материалите за
провеждането на събранието са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. 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.
2774
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Регионални проекти“, гр. Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружение „Регионални проекти“, гр. Велико Търново, на 30.06.2014 г. в 9 ч. в сградата
на управлението на сдружението във Велико
Търново, ул. Читалищна 10, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за прекратяване и
ликвидация на сдружение „Регионални проекти“,
гр. Велико Търново; 2. възлагане на управителния
орган на определянето на ликвидатор; 3. разни.
Материалите по свиканото общо събрание са на
разположение на членовете на сдружението в
управлението на същото в гр. Велико Търново,
ул. Читалищна 10. Канят се членовете на сдружението да вземат участие в общото събрание.
2710
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на студентите
медици – Пловдив“ (АСМ – Пловдив) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.05.2014 г. в 11 ч. във 2-ра аудитория на Медицинския университет – Пловдив, бул. Васил
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Априлов 15А, при следния дневен ред: 1. прием
на кворум; 2. избор на протоколчик на общото
събрание; 3. избор на председател на общото
събрание на АСМ – Пловдив; 4. отчет и освобождаване на УС и КС за мандат 2013/2014 г.;
5. промени в устава на сдружението; 6. избор
на председател на АСМ – Пловдив, за мандат
2014/2015 г.; 7. избор на управителен и контролен
съвет на АСМ – Пловдив, за мандат 2014/2015 г.;
8. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2776
3. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Сините камъни“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
делегатско събрание на 20.06.2014 г. в 11 ч. в
административната сграда на сдружението на ул.
Великокняжевска 13, Сливен, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението за 2013 г.; 2. приемане бюджет
на сдружението за 2015 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото делегатско
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред.
2769
57. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани – Стара Загора“ – Стара Загора, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.06.2014 г. в 10 ч.
на адрес Стара Загора 6000, ул. Цар Симеон
Велики 62, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2013 г. на сдружението; 3. приемане
на оперативен бюджет за 2014 г. на сдружението;
4. приемане на предложения за промени в устава
на сдружението; 5. други.
2778
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Даймийо“ – Трявна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
17.06.2014 г. в 17 ч. в Трявна, ул. Бачо Киро 9, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на дейността
на клуба до момента и за в бъдеще; 2. промени
в състава на управителния съвет на клуба; 3.
промяна на устава на клуба; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2770
Теменужка Христова Петрова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Гражданска отговорност и активност“, гр. Бяла, област Варна, в
ликвидация по ф. д. № 2/2011 г., на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си в срок шест месеца от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
2711
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