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народната просвета
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за държавния бюджет на Република
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и/или неотложни разходи за предотвра
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последиците от бедствия
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Издаден в София на 16 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3372

УКАЗ № 121
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
ОТ 13 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7
и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр.,
бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от
2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от
2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г. и
бр. 98 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Екипът за комплексно педагогическо
оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок
една година със заповед на началника на
регионалния инспекторат по образованието
и включва в постоянния си състав: експерта
по интегрирано обучение и специални училища или експерт, на когото е възложено
изпълнението на дейностите по интегрирано
обучение и специални училища, в регионалния инспекторат по образованието, ресурсен
учител, логопед, рехабилитатор на слуха и
говора, педагог на зрително затруднени деца
и ученици и психолог от съответния ресурсен
център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици
със специални образователни потребности,
от съответното специално у чилище и от
с ъ о т ве т н и я лог опед и чен цен т ър, у ч и т ел
от детска градина, от общообразователно
или професионално училище, учител – специален педагог от специално училище за
ученици с умствена изостаналост, както и
лекар, определен от съответния регионален
център по здравеопазване. При необходимост
по предложение на председателя на екипа
в състава могат да се вк лючват и други
специалисти.“
2. В ал. 4, т. 10 думите „училищното обучение на деца, които следва да постъпят в I
клас“ се заменят с „на задължителната предучилищна подготовка или на училищното
обучение на деца, които следва да постъпят в
подготвителна група или съответно в първи
клас“.
§ 2. В чл. 30, ал. 2 думите „подготовката
на децата за училище една година“ се заменят
със „задължителната подготовка на децата
за училище“.
§ 3. В чл. 37, ал. 2 думите „държавните
образователни изиск вани я за обу чението
на деца с хронични заболявания и/или със
специфични образователни потребности“ се
заменят с „държавните образователни изисквания за обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания“.
§ 4. В чл. 46, ал. 3 след думите „обучението
на деца“ се добавя „и ученици“.
§ 5. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „професионална
квалификация“ се поставя запетая и се добавя
„или в IX клас на непрофилирани паралелки
в средни общообразователни училища или
гимназии по индивидуална образователна
програма“.
2. В ал. 4 след думите „професионална
квалификация“ се поставя запетая и се добавя
„или в IX клас на непрофилирани паралелки
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в средни общообразователни училища или
гимназии по индивидуална образователна
програма“.
§ 6. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „логопедични“ се
заличава.
2. В ал. 3 след думите „паралелки за ученици
с умствена изостаналост“ се добавя „и паралелки за ученици с множество увреждания“.
§ 7. В чл. 68, ал. 3 думата „болниците“
се заменя с „лечебни заведения за болнична
помощ“.
§ 8. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 накрая се добавя „с езиково-говорни нарушения“.
§ 9. В чл. 72 ал. 1 се отменя.
§ 10. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „кореспондентска“
се поставя точка и запетая, а думите „и дистанционна“ се заменят с „дистанционна и
комбинирана“.
2. В ал. 2 след думата „кореспондентска“ се
поставя запетая, а думите „и дистанционна“
се заменят с „дистанционна и комбинирана“.
§ 11. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) В дневна, вечерна и задочна
форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за индивидуална,
самостоятелна, кореспондентска и дистанционна форма обучението се организира за
отделен ученик.
(2) Обучението в комбинираната форма се
организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.“
§ 12. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „здравословни
причини“ се поставя запетая, а думите „не
могат да посещават училището“ се заменят с
„удостоверени с медицински документ, издаден
от съответната лекарска комисия, не могат да
се обучават в присъствена форма за“.
2. В ал. 3 след думата „домашни“ се добавя
„или болнични“, а думите „лекарска консултативна комисия“ се заменят със „съответна
лекарска комисия“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато индивидуалното обучение на
ученика се организира в болнични условия
извън населеното място, в което е училището
му, учебните часове се организират от училище, определено от началника на съответния
регионален инспекторат по образованието,
на чиято територия се намира лечебното
заведение за болнична помощ.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 13. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2, т. 1 думите „здравословни причини“ се заменят със „здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия“ и се
поставя запетая.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Самостоятелна форма на обучение не
може да се организира за ученици с умствена
изостаналост и с множество увреждания.“
§ 14. Създава се чл. 84а:
„Чл. 84а. (1) Комбинираната форма на
обучение включва обучение при условията и
по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета.
(2) Комбинираната форма на обучение се
организира само за ученици със специални
образователни потребности, които се обучават
по индивидуални образователни програми и
за които екипът по чл. 37, ал. 3 препоръчва
тази форма на обучение.
(3) Обучението в комбинирана форма се
извършва по училищния учебен план или по
индивидуален учебен план по чл. 101, ал. 6
или 7.
(4) Индивидуалното обучение по ал. 1 се
провежда в училището и може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета.
(5) Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, обучението се осъществява по индивидуални учебни
програми по чл. 102, ал. 4.
(6) Индивидуалното обу чение вк лючва
учебни часове и оценяване на знанията и
уменията на учениците чрез текущи проверки.
(7) Индивидуалното обучение може да
се провежда за не повече от тридесет на
сто от броя на учебните часове по учебните
предмети от съответния у чебен план, по
който се извършва обучението в комбинирана форма.“
§ 15. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в индивидуална или в
самостоятелна“ се заменят с „в индивидуална,
самостоятелна или в комбинирана“ и думите
„чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2, т. 1“ се заменят с
„чл. 83, ал. 2, чл. 84, ал. 2, т. 1 и чл. 84а, ал. 2“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „индивидуална
или в самостоятелна“ се заменят с „индивидуална, самостоятелна или в комбинирана“;
б) в т. 1 думите „в индивидуална или в
самостоятелна“ се заменят с „в индивидуална,
самостоятелна или в комбинирана“;
в) създава се т. 3:
„3. от комбинирана в дневна форма на
обучение.“
§ 16. В чл. 101 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Индивидуалният учебен план се разработва за учебната година въз основа на
училищния учебен план и може да определя
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разпределение на учебното време по един или
по повече учебни предмети, което е различно
от училищния учебен план.
(7) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребнос
ти може да съдържа само част от учебните
предмети, определени в училищния учебен
план, а за учениците със сензорни увреждания – и специалните учебни предмети.“
§ 17. В чл. 102 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 101, ал. 6 и 7 за
обучението на учениците със специални образователни потребности по всеки предмет от
индивидуалния учебен план екипът по чл. 37,
ал. 3 съвместно с учителя по съответния учебен предмет разработва индивидуална учебна
програма, която се утвърждава от директора
на училището.“
§ 18. В § 3а от допълнителните разпоредби
т. 2 се изменя така:
„2. „деца и ученици със специални образователни потребности“ са деца и ученици
с образователни потребности, които може
да въ зник нат п ри сензорни у вреж дани я,
физически увреждания, множество увреждания, умствена изостаналост, комуникативни
нарушения, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия,
дискалкулия), разстройства от аутистичния
спектър, емоционални и поведенчески разстройства;“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоотношения на съответните общини с
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 4. Препоръчва на кметовете на общини да участват и със собствени средства
в мерките по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 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 финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1, ал. 2
Код

Община

(лева)

1

2

3

5400

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5406

ПABЛИKEHИ

4558

5407

ПOЛCKИ TPЪMБEШ

1709

5408

CBИЩOB

5500

ОБЛАСТ ВИДИН

5501

БEЛOГPAДЧИK

5503

БPEГOBO

59 266
1424
13 104

5504

BИДИH

31 335

5506

ДИMOBO

13 674

5509

HOBO CEЛO

13 674

5600

ОБЛАСТ ВРАЦА

за одобряване на допълнителни трансфери
за бюджетите на общини за 2014 г.

5602

БЯЛA CЛATИHA

5605

KOЗЛOДУЙ

33 045

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за бюд жетите на общини в размер
800 000 лв. за дезинсекция и преодоляване на
разпространението на комарите, кърлежите
и други вредни насекоми.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
общините съгласно приложението.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2014 г.

5608

MИЗИЯ

10 255

5609

OPЯXOBO

5611

XAЙPEДИH

6200

ОБЛАСТ МОНТАНА

6204

BЪЛЧEДPЪM

20 661

6207

ЛOM

39 990

6500

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

6501

БEЛEHE

37 033

6502

ГУЛЯHЦИ

34 184

3302

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 14 МАЙ 2014 Г.

9685

103 797
9685
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„ Г л а в а

1

2

6503

ДOЛHA MИTPOПOЛИЯ

31 905

6506

ЛEBCKИ

11 395

6507

HИKOПOЛ

39 881

6508

ПЛEBEH

34 184

6511

KHEЖ A

6800

ОБЛАСТ РУСЕ

6801

БOPOBO

6802

БЯЛA

8546

3

9116
14 243

6803

BETOBO

8546

6804

ДBE MOГИЛИ

9116

6805

ИBAHOBO

16 522

6806

PУCE

34 754

6807

CЛИBO ПOЛE

16 522

6808

ЦEHOBO

17 092

6900

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

6901

AЛФATAP

6902

ГЛABИHИЦA

15 954

8546

6905

CИЛИCTPA

31 905

6906

CИTOBO

20 510

6907

TУTPAK AH

34 184

Всичко средства:

ВЕСТНИК

800 000

3303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 14 МАЙ 2014 Г.

за допълнение на Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на
съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, приета с Постановление № 171
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от
2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.
и бр. 24 от 2013 г.)

С Т Р. 5
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И
БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДВОДНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ
Раздел I
Изисквания към устройството на подводните
газопроводи
Чл. 216б. (1) Устройството, монтирането,
използваните материали и заваряването на
подводните газопроводи трябва да отговарят
на изискванията на БДС ЕN 14161.
(2) Възлите за пускане и приемане на
очистващи, разделителни и диагностиращи
устройства на подводните газопроводи се
предвиждат в съответствие с БДС EN 14161.
(3) Заваряването на подводните газопроводи
трябва да се извършва при спазване изискванията на БДС EN 14161.
(4) Използваните методи за контрол, изискванията към тях и критериите за качество
на заваръчните съединения на подводни газопроводи са съгласно БДС ЕN 14161.
Чл. 216в. (1) Защитата на подводните газопроводи от почвена корозия и от корозия от
блуждаещи токове, както и тяхното изпитване
и контрол на защитата се извършват съгласно
съответните технически спецификации и в
съответствие с БДС ЕN 14161.
(2) Качеството на нанесеното изолационно покритие на подводните газопроводи се
проверява и документира съгласно техничес
ката документация и/или инструкциите на
производителя на покритието.
Чл. 216г. Подводните газопроводи се означават в съответствие с БДС ЕN 14161.
Чл. 216д. При проектирането и изграждането на подводните газопроводи се спазват
изискванията на наредбата по чл. 200, ал. 2 ЗЕ.
Чл. 216е. (1) Подводните газопроводи се
изпитват на якост и плътност в съответствие
с БДС EN 14161.
(2) Резултатите от изпитванията на якост
и плътност на подводните газопроводи се
документират и оценяват в съответствие с
БДС ЕN 14161.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

Раздел II
Изисквания към безопасната експлоатация
на подводните газопроводи

§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и на подводните газопроводи“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и на подводните газопроводи“.
3. Създава се т. 5:
„5. контролът на подземните газохранилища
и подводните газопроводи.“
§ 2 . С ъ з д а в а с е г л а в а ш е с т а „ а“ с
чл. 216б – 216о:

Чл. 216ж. (1) Подводните газопроводи се
пускат в експлоатация, контролират, експлоатират, поддържат, ремонтират, спират и
извеждат от експлоатация в съответствие с
изискванията на БДС ЕN 14161.
(2) За осигуряване на дейностите по ал. 1
операторът на подводните газопроводи разработва и въвежда система за управление на
целостта на тръбопровода (PIMS) в съответствие с БДС ЕN 14161.
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Чл. 216з. Операторът поддържа целостта на
подводните газопроводи през целия им срок
на експлоатация чрез системата по чл. 216ж,
ал. 2.
Чл. 216и. Операторите на подводни газопроводи разработват и актуализират план за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия,
аварии и катастрофи, наричан по-нататък
„план за спасителни и аварийно-възстановителни работи“. Планът за спасителни и аварийно-възстановителни работи се разработва
в обем и съдържание съгласно БДС ЕN 14161
и системата по чл. 216ж, ал. 2.
Чл. 216к. При установяване на недопустимо експлоатационно състояние на подводния
газопровод операторът оценява възможността и предприема необходимите действия за
по-нататъшната му безопасна експлоатация
или спиране от експлоатация.
Чл. 216л. Изискванията към лицата, които ще извършват дейности по монтиране,
поддържане, ремонтиране, преустройване и
контрол на техническото състояние на подводните газопроводи и на съоръженията към
тях, както и към оборудването, използвано за
извършване на тези дейности, се определят
от оператора на подводния газопровод чрез
системата по чл. 216ж, ал. 2.
Чл. 216м. Операторът на подводния газопровод съхранява до извеждането му от
експлоатация всички документи, свързани с
изграждането, поддържането, ремонтирането
и преустройването на газопровода, документи за извършените проверки, изпитвания и
изследвания и други документи, които имат
отношение към безопасната експлоатация и
поддържането на газопровода.
Раздел III
Контрол на подводните газопроводи
Чл. 216н. (1) Видовете, периодичността и
изискванията за извършване контрол на техническото състояние на подводните газопроводи
и на съоръженията към тях се определят от
операторите на подводните газопроводи в
системата по чл. 216ж, ал. 2 в съответствие
с БДС ЕN 14161.
(2) Контролът на техническото състояние
на подводния газопровод се извършва от неговия оператор.
(3) Резултатите от извършения контрол
на техническото състояние на подводните
газопроводи се документират в съответствие
с БДС ЕN 14161.
Чл. 216о. За неуредени в тази глава изисквания, свързани с устройството и безопасната
експлоатация на подводни газопроводи, се
прилага БДС ЕN 14161.“
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 41:
„41. „Подводен газопровод“ е линеен енергиен обект на техническата инфраструктура,
разположен върху дъното на водния басейн
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или в недрата му в границите на вътрешните
морски води и/или на териториалното море,
както и на част от сушата, който включва
газопровод или газопроводи и съоръжения
и инсталации към тях за транспортиране
на природен газ до последното изолационно
съединение след последния спирателен вентил по посока на движение на газа, което
представлява точката на свързване с друга
газова инфраструктура в сухоземните граници
на страната.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
ОТ 15 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 26 732 642 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици от
бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 18 844 025 лв.
съгласно приложение № 1;
2 . по бюд же т а на М и н ис т ер ск и я с ъвет – 502 119 лв. съгласно приложение № 2;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – 26 188 лв. съгласно приложение № 2;
4. по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи – 1 193 242 лв., в т. ч.
1700 лв. за Българския Червен кръст, съгласно
приложение № 2;
5. по бюджета на Министерството на здравеопазването – 2100 лв. съгласно приложение
№ 2;
6. чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за Аграрен университет – Пловдив – 632 647 лв. съгласно
приложение № 2;
7. по бюджета на Министерството на регионалното развитие – 2 149 476 лв. съгласно
приложение № 2;
8. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 2 678 381 лв. съгласно
приложение № 2;
9. по бюд жета на Министерст вото на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията – 589 992 лв. съгласно приложение № 2;
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10. по бюджета на Националния осигурителен институт – 114 472 лв. съгласно приложение № 2.
Чл. 2. (1) Одобрените средства за възстановителна помощ и съдебни разноски по
приключени административни производства от
сумата по чл. 1, т. 1 се предоставят съгласно
разпределението по приложение № 3 към т. 2.3
от Протокол № 1 на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет от 17 април 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинските администрации по постоянен адрес на лицата по
касов и безкасов път.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2014 г. по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в Република България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ и показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, т. 4 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г. по „Политика в
областта на защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, сигурност на границите,
пожарна безопасност и защита на населението“,
бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“ и показателите по
чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 5 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2014 г. по бюджетна
програма „Администрация“ и показателите по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 7 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
по „Политика в областта на подобр яване
инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътната
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и ВиК инфраструктура“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ и показателите по чл. 20, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, т. 8 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
по бюджетна програма „Администрация“ и
показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 10. Със сумата по чл. 1, т. 9 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2014 г. по „Политика в
областта на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, бюджетна програма „Развитие на транспорта и осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
и показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 11. Първостепенните разпоредители
с бюджет по чл. 1, т. 2 – 9 да извършат промени по съответните бюджети за 2014 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 12. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 13. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 89,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на отбраната, на
министъра на вътрешните работи, на министъра на здравеопазването, на министъра
на образованието и науката, на министъра
на регионалното развитие, на министъра
на земеделието и храните, на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на главния секретар на Министерския съвет, на управителя на Националния
осигурителен институт и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение № 1
към чл. 1
№ по
ред

Област/наименование на проекта/дейността

Община бенефициент

Сума (лева)

1

2

3

4

1.

Област Благоевград

1.1.

Разплащане на разходи за укрепване на бреговете и дигите на р. Туф
ча в района на с. Брезница при високи води на 28 октомври 2012 г., О б щ и н а Го ц е
почистване и изгребване на наноси по дерета и общински пътища Делчев
вследствие на проливни дъждове през март 2013 г.

14 029

2.

Област Бургас

2.1.

Аварийно конструктивно укрепване на храм „Св. св. Кирил и МеОбщина Бургас
тодий“, гр. Бургас

3.

Област Варна

3.1.

Авариен ремонт на мост в с. Садово

3.2.

Укрепване на устоите на мостовете и аварийно почистване на р. Община ВетриЗлатинска от км 9+350 до км 10+700, с. Ветрино
но

4.

Област Велико Търново

4.1.

Възстановяване на църковна сграда „Успение Пресветая Богороди- Община Велико
ци“, гр. Килифарево
Търново

208 866

Община Златарица

98 550

4.3.

Авариен ремонт на камбанария за църква „Св. Параскева“, с. Карайсен Община Павликени

165 633

4.4.

Аварийно укрепване на свлачище на ул. Стефан Караджа, гр. СвиОбщина Свищов
щов, УПИ VІІ-179, 180, кв. 9

274 141

5.

Област Враца

5.1.

Аварийно укрепване на разрушена част на мост на път ІV-13011, на
Община Враца
изхода на с. Три кладенци, в посока с. Девене

73 246

5.2.

Аварийно-възстановителен ремонт на храм „Света Троица“, с. Гложене Община Козлодуй

52 317

5.3.

Реконструкция и укрепване на съществуващ музей „Христо Ботев“ Община Козло(„Попово ханче“), с. Бутан
дуй

153 409

5.4.

Укрепване десен бряг на р. Искър при спортна зона, община Мез
Община Мездра
дра – II етап – частично за подпорна стена с дължина 88 м

112 865

6.

Област Добрич

6.1.

Възстановяване на извършени разходи за транспортиране и хоспитализиране на болни лица от с. Методиево, с. Черна и с. Крагулево
Община Добрич
и евакуация на граждани от закъсали автомобили между селата
Козлодуйци и Росеново и Одърци и Храброво (община Балчик)

3 504

6.2.

Разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи за осиОбщина Тервел
гуряване на проходимостта по маршрута Тервел – с. Честименско

551

6.3.

Разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи за осигуОбщина Тервел
ряване на проходимостта по маршрута Тервел – с. Градница

551

6.4.

Разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи за осигуряване на проходимостта по маршрутите: Тервел – с. Безмер, Община Тервел
Тервел – с. Савово – с. Нова Камена, и Тервел – с. Орляк

1 193

6.5.

Разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи при усОбщина Тервел
ложнена зимна обстановка

1 285

7.

Област Кърджали

7.1.

Възстановяване на пътна връзка с махала Малка Първица на с. Шопци О б щ и н а К и р ково

14 217

7.2.

Разплащане на разходи за разчистване на улици и местни пътища О б щ и н а К и р от наноси и възстановяване на проходимостта
ково

30 022

4.2.

Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина

Община Аврен

1 815 069

126 330
119 032
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7.3.

Възстановяване на мост над р. Пещерска по път за с. Дрангово – ма- О б щ и н а К и р хала Сараганска
ково

141 525

7.4.

Осово изместване на общински път за с. Бели вир от км 0+670 до Община Чернокм 0+737,58
очене

45 358

8.

Област Кюстендил

8.1.

Изграждане на водосток с отвор 2м и подпорни стени на дере СпроОбщина Рила
тива 1, кв. 119 по плана на гр. Рила

9.

Област Ловеч

9.1.

Възстановителна помощ за жилища на пострадали физически лица Община Троян

10.

Област Монтана

10.1.

Ремонтно-възстановителни работи на църквата „Св. Николай“, О б щ и н а
с. Дондуково
сарци

10.2.

Бру-

236 861

108 227

90 314

О б щ и н а Мо н тана

5 035

11.

Област Пазарджик

11.1.

Мост над р. Марица в с. Момина Клисура, свързващ махала Дунева
Община Белово
с центъра на селото

270 770

11.2.

Изграждане на подпорна стена за укрепване на захранващ водопровод и жилищни сгради в УПИ Х – озеленяване, в кв. 29 по плана Община Белово
на с. Голямо Белово

110 265

11.3.

Укрепване бреговете на р. Яденица чрез изграждане на подпорна
Община Белово
стена в района на УПИ II – кв. 64А, гр. Белово

78 867

11.4.

Изграждане на мост на р. Чепинска – с. Драгиново, между ос.т. 94 О б щ и н а
и ос.т. 22
линград

11.5.

Възстановителна помощ за жилища за физически лица

Ве-

835 368

Община Пазарджик

570 533

12.

Област Перник

12.1.

Аварийно-възстановителни работи по покривната конструкция на Общ и на Коваобществена сграда – автогара „Ковачевци“, с. Ковачевци
чевци

143 636

12.2.

Разплащане на разходи за транспорт и товарно-разтоварни работи
на фургони с отпаднала необходимост за ползване до складова база,
Община Перник
предоставена от ДЛВ – ЕООД, на територията на „Стомана Индъстри“ – АД – гр. Перник

7 219

12.3.

Хонорар за изготвяне на проекти за конструктивно укрепване на
Община Перник
православни храмове в община Перник по Договор 52/16.04.2013 г.

11 250

12.4.

Възстановяване на църква „Св. Панталеймон“, гр. Перник – Голо бърдо Община Перник

35 986

12.5.

Възстановяване на църква „Св. св. А постоли Петър и Павел“,
Община Перник
с. Кралев дол

42 695

12.6.

Възстановяване на църква „Св. Николай Мираклийски“, с. Кладница Община Перник

43 912

12.7.

Възстановяване на църква „Св. св. Апостоли Петър и Павел“, с. Мещица Община Перник

58 848

12.8.

Възстановяване на църква „Св. Арахангел Михаил“, с. Студена

Община Перник

62 261

12.9.

Възстановяване на църква „Св. Николай Чудотворец“, с. Ярджиловци Община Перник

65 015

Преливаем брод на р. Тополница при с. Юнаците

12.10. Възстановяване на църква „Св. Теодор Стратилат“, с. Боснек

Община Перник

66 487

12.11. Възстановяване на църква „Св. Петка“, с. Чуйпетлово

Община Перник

67 345

12.12. Възстановителна помощ за жилища за физически лица

Община Перник

166 808

12.13. Възстановителна помощ за жилища за физически лица

Общ и н а Ра до мир

18 844

13.

Област Плевен

13.1.

Реконструкция на част от открит отводнителен канал, с. Сомовит Община Гулян(от ул. Дунав и ул. Искър под път ІІ-11 Сомовит – Никопол)
ци

189 624
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13.2.

Ремонтно-възстановителни работи на храм „Св. Димитрий“, гр. Дол Община Долна
на Митрополия
Митрополия

193 870

13.3.

Възстановяване на пътен мост над р. Вит по път PVN 1151 (ІІОбщина Плевен
35) – Плевен – Ясен – (ІІІ-3005 )

268 600

13.4.

Възстановяване на пешеходен мост над р. Чернелка, с. Търнене

Община Плевен

9 294

14.

Област Пловдив

14.1.

Възстановяване на разрушена подпорна стена на общински път PDV О б щ и н а А с е Асеновград – Лясково и път ІІ-86 Асеновград – Смолян, при км 27+840 новград

96 623

14.2.

Изграждане на подпорни стени по о.т. 401-402, 382-383, 381-382 от
Общ и на Перукв. Запад, гр. Перущица – за стена № 1 (57 420 лв.) и стена № 3 (116
щица
345 лв.)

173 765

15.

Област Русе

15.1.

Възстановяване на мост и водосток в кв. 2, между ул. Т. Маринов и О б щ и н а И в а местността Ломски места, с. Кошов
ново

16.

Област Силистра

16.1.

Подмяна на покривно покритие на Дом за стари хора – Алфатар

Община А лфатар

8 205

16.2.

Ремонт и възстановяване на коритото и бетонова облицовка на отОбщина Кайводнителен канал в с. Кайнарджа от местност Историческа чешма
нарджа
до бензиностанция на път за с. Краново с дължина 1016 м

588 475

16.3.

Възстановяване на мостово съоръжение на кръстовището на ул. О б щ и н а
Чавдар и ул. Железарска в с. Калипетрово
листра

239 578

17.

Област Сливен

17.1.

Аварийно възстановяване на покрива на кметството в с. Сотиря

Община Сливен

4 909

17.2.

Възстановяване на мост и водостоци с. Бяла

Община Сливен

71 037

17.3.

Възстановяване на корекция на р. Новоселска в участък, граничещ
Община Сливен
с новата корекция в кв. Република, ул. Добри Димитров, гр. Сливен

73 501

17.4.

Възстановяване на корекция на р. Новоселска между Новоселски
Община Сливен
мост и моста към кв. Република и кв. Кольо Фичето, гр. Сливен

101 250

18.

Област Смолян

18.1.

Дофинансиране на обект Подпорна стена на общински път БаниОбщина Баните
те – Гълъбово при км 35+542,49 (Решение № 6/2013 г.)

11 968

18.2.

Почистване на речното корито в кв. 20, кв. 40, кв. 41 и кв. 45, с. Борино Община Борино

22 952

18.3.

Дофинансиране изграждането на „Местен път Девин – Фотиново,
участък местност Лесичево – разклон Нова махала – от км 0+000 Община Девин
до км 8+429“

18.4.

СНАВР по възстановяване проходимостта на улици в с. Барутин
Община Доспат
съгласно Заповед № А-393/17.09.2012 г.

11 100

18.5.

Възстановяване на участък от път SML 2133 Мадан – Цацаровци при
Община Мадан
м. Афузоло, с. Букова поляна

65 256

Общ и на Неде лино

49 800

18.7.

С Н А ВР и о б я в е н о б ед с т в е н о п о л ож е н и е с ъ г л а с н о З а п о в ед Общ и на Неде № 65/5.02.2012 г., осигуряване на проходимост на пътища
лино

118 037

18.8.

Аварийно-възстановителни дейности и изграждане на нов бент към Общ и на Неде водоснабдителен комплекс, с. Крайна
лино

680 184

18.9.

Възстановяване на подпорна стена и водосток за укрепване на улица Общ и н а Р у до между о.т. 185 и о.т. 189 в кв. 46, с. Чепинци
зем

219 382

18.10. Възстановяване на каменна подпорна стена под старо училище в
Община Смолян
с. Виево

9 404

18.11. СН А ВР по възстановяване сиг у рност та на дви жението на път
ІІІ-866 гр. Смолян – с. Мугла, при км 19+900, съгласно Заповед Община Смолян
№ 3095/22.10.2012 г.

23 532

18.6.

Възстановителна помощ за жилища за физически лица

Си-

257 523

4 051 883
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18.12. СН А ВР по възстановяване сиг у рност та на дви жението на път
ІІІ-663, Момчиловци – Петково – Славейно – Кутела, съгласно За- Община Смолян
повед № 2223/16.07.2012 г.

23 920

18.13. СН А ВР по възстановяване сиг у рност та на дви жението на път
ІІІ-866 гр. Смолян – с. Мугла, при км 14+500, съгласно Заповед Община Смолян
№ 3130/26.10.2012 г.

46 091

19.

Област София

19.1.

Възстановяване на подпорна стена на ул. Старата чешма № 8, с. Ко- С т о л и ч н а о б каляне, р-н „Панчарево“, гр. София
щина

4 496

19.2.

Конструктивно укрепване на общинска сграда в УПИ VІІІ-210, кв.
Столична об259 по плана на гр. София, м. Павлово – Бъкстон, ул. Симеон Радев“
щина
№ 7, р-н „Витоша“

40 428

20.

Софийска област

20.1.

Възстановяване на мост над р. Су ха Габра по път І-8 – Нови О б щ и н а Е л и н
хан – Габра, на км 7+200
Пелин

49 460

20.2.

Разплащане на разходи за обезопасяване на обществени обекти и
Община Копразчистване на урбанизираната територия от паднала растителност
ривщица
и за отстраняване на опасни дървета – в района на гр. Копривщица

107 173

20.3.

Разплащане на разходи за осигуряване на проводимост в критични
Община Правец
участъци в землището на гр. Правец – Миленско дере

16 871

20.4.

Разплащане на разходи за осигуряване на проводимост в критични участъци в землище на гр. Правец – дере от преливника на яз. Община Правец
„Скарнава“ до голф игрището

17 350

20.5.

Разплащане на разходи за осигуряване на проводимост в критични
участъци в землището на гр. Правец – дере от гробищен парк край Община Правец
стопански двор на „СКДУ“ – ЕООД

18 900

20.6.

Разплащане на разходи за осигуряване на проводимост в критични
Община Правец
участъци в землището на гр. Правец – дере в махала Дивчов рът

19 350

20.7.

Разплащане на разходи за осигуряване на проводимост в критични
Община Правец
участъци в землището на гр. Правец – дере бензиностанция „Круиз 77“

19 490

21.

Област Стара Загора

21.1.

Разплащане на разходи на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, извършени Общ и на Г ъ л ъпри участие в гасене на горски пожари на територията на общината бово

22.

Област Търговище

22.1.

Укрепване на каменна подпорна стена при ОУ „Васил Левски“,
Община Опака
с. Крепча

23.

Област Хасково

23.1.

62 460

145 320

Община Минерални бани

122 953

24.

Област Шумен

24.1.

Авариен ремонт на мостово съоръжение на ул. „Ален мак“, с. Новосел Община Шумен

34 248

24.2.

Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. Велики Преслав,
гр. Шумен, у-к от път SHU 1180 „Местност 5-и км – Шумен – Див- Община Шумен
дядово“ между км 6,550 и км 7,900

3 750 000

25.

Област Ямбол

25.1.

Неотложни ремонтни дейности и възстановяване на покривна конОбщ и на Бол яструкция на църковен храм „Св. Иван Рилски“, парц. І-125, кв. 1 по
рово
плана на с. Ситово

141 307

25.2.

Неотложни ремонтни дейности и възстановяване на покривна кон- Общ и на Бол яструкция на читалище в с. Странджа
рово

136 217

Корекция на дере, с. Минерални бани

Общо:

18 844 025
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Приложение № 2
към чл. 1
№
по
ред

Министерства и ведомства

Наименование на проекта/дейността

Сума
(лева)

1

2

3

4

1.

Министерски съвет

502 119

1.1. О б л а с т е н
тел – Ловеч

у п р а в и - Неотложни строително-ремонтни работи в сутерена на сградата на Областната администрация – гр. Ловеч

15 882

1.2. О б л а с т е н
тел – Ловеч

у п р а в и - Неотложни строително-ремонтни работи на фасада на сградата
на Дом „Преслав“, гр. Ловеч

24 117

1.3. О б л а с т е н у п р а в и - Мерки за поддържане и трайно възстановяване на адмител – Перник
нистративна сграда – бивш профсъюзен дом – пл. Кракра
Пернишки № 1, гр. Перник

190 680

1.4. О б л а с т е н у п р а в и - Ремонтни работи по фасадата на адм. сграда в гр. Перник,
тел – Перник
пл. Св. Иван Рилски № 1Б (184 846,21 лв.) и аварийно-възстановителни работи на адм. сграда в гр. Перник, пл. Кракра
Пернишки № 1 (19 564,69 лв.), за 2014 г.

204 411

1.5. О б л а с т е н
тел – Русе

у п р а в и - Възстановяване на сграда за детско заведение, ул. Алеи Възраждане № 2, гр. Русе (неизползван и възстановен остатък
по Решeние № 1/2013 г.)

59 162

1.6. О б л а с т е н у п р а в и - Разплащане на разходи на „Мини Марица-изток“ – ЕАД,
тел – Стара Загора
гр. Раднево – за потушаване на пожар в района на с. Остра
могила и с. Казанка, община Стара Загора

7 867

2.

Минист ерст во на о тбраната

26 188

2.1. Минист ерст во на о т- Неутрализиране на невзривени бойни припаси на теритобраната
рията на страната от формирования на Българската армия
(СВ – 1063,85 лв., ВВС – 294,20 лв.)

1 358

2.2. Минист ерст во на о т- Разплащане на разходи за неутрализиране на невзривени
браната
бойни припаси на територията на страната от формирования
на Българската армия

2 997

2.3. Национален военен уни- Разплащане на разходи за неутрализиране на невзривени
верситет
бойни припаси на територията на страната от формирования
на Българската армия

464

2.4. Минист ерст во на о т- Разплащане на непредвидени разходи на формирования на
браната
Военноморските сили за оказване на помощ на населението
с използване на летателни екипажи и средства

9 673

2.5. Минист ерст во на о т- Разплащане на разходи за пожарогасене от въздуха с използване
браната
на вертолет Ми-17 от военно формирование 32040 – Крумово

11 696

3.

Министерст во на вътрешните работи

3.1.

Министерст во на въ- Разплащане на допълнителни непредвидени разходи за овлатрешните работи
дяване на извънредни ситуации

6 520

3.2.

Превантивна дейност по обучение на населението – провеждане
Министерст во на въна третия заключителен етап на ХІІ Национално ученическо
трешните работи
състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи“

6 990

3.3.

Превантивна дейност по обучение на населението – провежМинистерст во на въдане на третия заключителен етап на ХV републикански
трешните работи
състезания на МПО „Млад огнеборец“ – Албена 2014

8 632

3.4. Министерст во на въОсигуряване на таблетки за єодна профилактика за населението
трешните работи

980 000

3.5. Министерст во на въ- Учение „ЗАЩИТА 2014“ на тема „Достигане на тежка авария
трешните работи
в АЕЦ „Козлодуй“ – управление на последиците от аварията“

189 400

4.

Министерство на здра- Учение „ЗАЩИТА 2014“ на тема „Достигане на тежка авария
веопазването
в АЕЦ „Козлодуй“ – управление на последиците от аварията“

1 193 242

2 100
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Министерст во на об- Неотложни възстановителни и укрепителни работи на сградата
разованието и науката на Департамента за езикова подготовка и спорт на Аграрния
за А грарен универси- университет – Пловдив
тет – Пловдив
Министерство на регионалното развитие
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632 647

2 149 476

6.1. Министерство на реги- Завършване на републикански път ІІІ-8081 Долни Главаоналното развитие
нак – Малки Воден, разрушено мостово съоръжение при км
19+185 (област Хасково), допълнение към Решение № 2/2013 г.
на МКВПМС

744 813

6.2. Министерство на реги- Завършване на републикански път ІІІ-401 Изворче – Лооналното развитие
веч – Петко Славейков, стоманобетонов мост над р. Осъм при
1 404 663
км 26+840 (обл. Ловеч), допълнение към Решение № 5/2013 г.
на МКВПМС
7.

Министерство на земеделието и храните

2 678 381

7.1. Министерство на земе- Учение „ЗАЩИТА 2014“ на тема „Достигане на тежка авария
делието и храните
в АЕЦ „Козлодуй“ – управление на последиците от аварията“

9 800

7.2. Министерство на земе- Дига на р. Дунав – Козлодуй – ремонтно-възстановителни раделието и храните
боти на дига – I у-к от км 685+000 до км 686+500, II у-к от км
2 149 654
693+800 до км 694+900, III у-к от км 696+335 до км 696+952,
землище на гр. Козлодуй и с. Хърлец, община Козлодуй
7.3. Министерство на земе- Почистване на основно образувание на ляв бряг на заливаемата
делието и храните
тераса на корекцията на р. Янтра с участък от смесието на
реката до мост на км 4+400 на път ІV-0495 с. Горски Долен
Тръбмеш – с. Върбица
8.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

518 927

589 992

8.1. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Разплащане на разходи за неотложни аварийно-възстановителни мероприятия за обезопасяване на железния път и недопускане на щети върху него и прилежащите му съоръжения
в междугарието Момчилград – Подкова от км 115+800 до км
116+200 по 4-та жп линия Русе – Подкова

23 991

8.2. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Разплащане на разходите за укрепване на сводов стоманобетонов мост на км 118+438 в междугарието Момчилград – Подкова по 4-та главна жп линия Русе – Подкова (60 903 лв.) и
на железопътен стоманен мост на км 44+261 в междугарието
Морава – Левски по 24-та жп линия Свищов – Троян, на територията на жп секция Враца (63 948 лв.)

124 851

8.3. Министерство на транс- Аварийно-укрепителни работи на земно-скални откоси в
порта, информационни- междугарието Кръстец – Радунци от км 210+563 до км 210+613
те технологии и съоб- и от км 210+739 до км 210+779, жп секция Горна Оряховица
щенията

266 565

8.4. Министерство на транс- Аварийно-укрепителни и отводнителни строителни работи от
порта, информационни- км 192+500 до км 192+600 в междугарието Плачковци – Кръстец
те технологии и съобщенията

174 585

9.

Неотложни възстановителни работи по фасадата на сграда,
Национален осигуритестопанисвана от ТП на НОИ, ул. Асен Златаров № 226,
лен институт
гр. Русе

114 472

10.

Български червен кръст

Учение „ЗАЩИТА 2014“ на тема „Достигане на тежка авария
в АЕЦ „Козлодуй“ – управление на последиците от аварията“

1 700

Общо:
3336

7 888 617
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от
2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
(ДВ, бр. 22 от 2014 г.)
§ 1. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя, както следва:
„§ 7. В срок до 15 юни 2014 г. тютюнопроизводителите подават в общинските служби по
земеделие по местопроизводството заявления
по чл. 19, ал. 2 от Наредба № 3 за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за площите, на които са отглеждали тютюн, и за
продадените и предадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и класи. При
необходимост министърът на земеделието
и храните може със заповед да определя и
други срокове за подаване на заявленията и
документите към тях.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
3305

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-1
от 16 май 2014 г.
за съдебните преводачи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. редът и сроковете за предложения за
включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи;
2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за съдебни
преводачи;
3. условията и редът за определяне възнагражденията на съдебните преводачи в гражданското, наказателното и административното
производство.

ВЕСТНИК
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(2) Наредбата се прилага за лица, утвърдени
за съдебни преводачи, при назначени преводи
от органите на съдебната власт, органите на
досъдебното производство, както и тези по
изпълнителни дела.
Чл. 2. Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните
принципи:
1. законност;
2. процесуална независимост на преводача;
3. добросъвестност, обективност, точност
и пълнота на превода;
4. поверителност и спазване на професионалната етика.
Чл. 3. В окръжните и административните
съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за
съдебни преводачи.
Чл. 4. Върховният касационен съд и Върховният административен съд, Върховната
касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната
следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци на съдебни преводачи
за нуждите на своята дейност.
Чл. 5. В хода на съдебното производство
може да бъде назначен допълнителен превод
на писмени документи, когато първоначално
извършеният не е достатъчно пълен и ясен, а
повторен превод – когато възниква съмнение
за неговата правилност.
Чл. 6. (1) Съдебният преводач има свободен
достъп и може да прави справки по делото,
по което е назначен преводът, да получава
копия от книжа и сведения с предимство в
съда, прокуратурата, органите на досъдебното
производство, административните органи и
други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на
съдебен преводач, което удостоверява чрез
представяне на карта на съдебен преводач.
(2) Съдът, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните
органи и други служби в страната са длъжни
да оказват съдействие на съдебните преводачи.
(3) Всички държавни органи, юридически
лица и граждани, при които се намират материали, необходими за извършване на превода,
са длъжни да осигурят достъп на съдебния
преводач до тях, а когато е необходимо, съобразно нивото на достъп до класифицирана
информация, което той притежава, както и
да оказват необходимото съдействие за изпълнение на възложената му задача.
Чл. 7. Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от страна на
съответния компетентен орган в регистър на
съдебни преводачи да представи документ за
сключена застраховка „Професионална отговорност“ за щети, които могат да възникнат
при изпълнение на възложената му работа.
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Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ
Чл. 8. Съдебният преводач трябва да отговаря на следните условия:
1. да има ниво по съответния чужд език
С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
2. да не е осъждан за престъпление от
общ характер;
3. да не е лишен от право да упражнява
професия или дейност;
4. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
5. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд
гражданин.
Г л а в а

т р е т а

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОМЕНИ В СПИСЪЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА С ЪДЕБНИ ПРЕВОД АЧИ, И РЕД ЗА
ОТПИСВАНЕТО ИМ
Чл. 9. За всеки съдебен район на окръжен
или административен съд и за специализирания наказателен съд се водят регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени
за съдебни преводачи.
Чл. 10. (1) Предложения за включване на
специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други
организации и научни институти.
(2) Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи
могат да се правят и лично от кандидатите.
(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 9 се правят до председателя на
съответния окръжен или административен
съд или до председателя на специализирания
наказателен съд.
(4) Предложенията за включване в списъците по чл. 4 се правят до всеки административен ръководител на съответния орган
на съдебната власт.
(5) Правоимащите по ал. 1, преди да направят предложение, обсъждат качествата на
кандидатите съобразно основните принципи
по чл. 2 и условията по чл. 8 след събеседване
с кандидата.
(6) Предложение се прави при наличие на
писмено съгласие от специалиста преводач.
Чл. 11. Лицето, което кандидатства за
включване в съответния списък, подава пред
органа по чл. 10, ал. 3 или 4 заявление на
хартиен и електронен носител.
Чл. 12. За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните
документи:
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1. лична карта – копие;
2. сертификат за ниво по съответния чужд
език С1 или С2 съгласно Общата Европейска
езикова рамка;
3. свидетелство за съдимост;
4. дек ларация – съгласие на кандидата
за вписването му в списъците на съдебни
преводачи;
5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено
копие на трудова или служебна книжка или
други документи, удостоверяващи стаж по
специалността;
6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява
професия или дейност;
7. разрешение за постоянно пребиваване
в Република България, ако лицето е чужд
гражданин;
8. удостоверение за ниво на достъп до
класифицирана информация, ако притежава
такова;
9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата
на съдебната власт.
Чл. 13. (1) В предложенията се вписват
трите имена на преводача, домашният му
адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота,
заеманата длъжност, продължителността на
трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответните документи, които се
прилагат към предложението.
Чл. 14. (1) Списъците по чл. 9 се утвърждават от комисия в състав: председателят на
апелативния съд или определен от него съдия,
председателят на апелативния специализиран
наказателен съд или определен от него съдия,
апелативният прокурор или определен от него
прокурор, ръководителят на апелативната
специализирана прокуратура или определен
от него прокурор, председателят на окръжния съд, председателят на специализирания
наказателен съд, окръжният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура
и председателят на административния съд.
(2) Списъците по чл. 4 се утвърждават от
комисия в състав: председателят на Върховния
касационен съд, председателят на Върховния
административен съд и главният прокурор.
(3) Утвърдените списъци се изпращат на
министъра на правосъдието за обнародване
в „Държавен вестник“ и за публикуване в
интернет.
Чл. 15. (1) Предложения за изменение и
допълнение на утвърдените списъци на съдебните преводачи се правят до края на месец
септември на съответната календарна година.
(2) До края на месец октомври съответните
комисии актуализират списъците.
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(3) До 15 ноември списъците се изпращат
на министъра на правосъдието за обнародване
в „Държавен вестник“.
(4) Промени в списъците могат да се правят
и през текущата година.
Чл. 16. (1) На вписаните и утвърдени в
списъците на съдебни преводачи съответният
орган по чл. 10, ал. 3 и 4 издава „карта на
съдебен преводач“ по образец, утвърден с
решение на Висшия съдебен съвет.
(2) В картата се вписват: трите имена на
съдебния преводач и идентификационен номер.
(3) Идентификационният номер на съдебния
преводач се генерира автоматично от специализиран софтуер за мониторинг и контрол на
дейността на съдебните преводачи от поредния
номер на вписването, при първото въвеждане
на данните за съдебния преводач по одобрен
от съответния орган списък.
Чл. 17. Предложения за отписване могат да
правят лицата по чл. 10, ал. 1, както и административните ръководители на съответните
органи на съдебната власт.
Чл. 18. (1) Лице, включено в списъка на
съдебните преводачи, може да бъде отписано:
1. по негово желание;
2. ако не отговаря на изискванията по
чл. 8, т. 2 – 5;
3. при смърт;
4. при трайна фактическа невъзможност
да работи по конкретната задача повече от
6 месеца;
5. при трайно поведение, което не отговаря
на принципите по чл. 2;
6. при неспазване на етичните правила за
съдебните преводачи;
7. при многократно забавяне извършването
на възложения превод.
(2) Отписването се извършва с решение на
съответната комисия.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ
Чл. 19. Условията и редът за определяне
възнагражденията на съдебните преводачи
се прилагат за преводи, назначени по наказателни, граждански, административни и
изпълнителни дела.
Чл. 20. (1) Съдебният преводач има право на възнаграждение за извършения устен
или писмен превод, както и за направените
разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и други
необходими разходи.
(2) Устният превод е консекутивен – последователен, при който говорещият и преводачът
се редуват, и симултанен, или синхронен, при
който говорещият не прави паузи, в които
преводачът да превежда.
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(3) Писменият превод съдържа изричната
уговорка след края на текста „За верността на
превода се подписвам. Известно ми е, че за
неверен превод нося наказателна отговорност
по чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс“.
Чл. 21. (1) На съдебния преводач се заплащат и разходите за командироване съгласно
Наредбата за командировките в страната,
приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11
от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2
от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г.,
бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от
2011 г.), и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета
с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36
и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98
от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г.,
бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г. и
бр. 61 от 2012 г.).
(2) Пътни, дневни и квартирни пари се
заплащат и за всяко явяване на съдебния
преводач пред органа, назначил превода.
Чл. 22. При явяване на съдебен преводач
и отлагане на делото по независещи от него
причини освен разходите се заплаща и възнаграждение в размер 15 лв.
Чл. 23. (1) При определяне на възнагражденията органът, назначил превода, съобразява
и преценява:
1. сложността и спецификата на поставената задача;
2. компетентността и степента на квалификация на съдебния преводач;
3. времето, необходимо за извършване на
превода;
4. обема на извършената работа;
5. необходимите разходи за извършването
на превода, като употреба на материали,
консумативи и др.;
6. други условия, оказващи влияние върху
заплащането за извършената работа, в т. ч.
срочност на изпълнението, работа в почивни
дни и национални празници.
(2) Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се доказват със справка-декларация от съдебния
преводач съгласно приложението.
(3) Ако съдебният преводач не представи
документи за разходите, те се заплащат по
преценка на органа, назначил превода.
Чл. 24. (1) За всеки превод се определя
възнаграждение съобразно действително отработените часове, както и направените разходи.
(2) Когато преводът е изготвен от повече
от един съдебен преводач, възнаграждението по ал. 1 се заплаща на всеки от тях при
условията на чл. 23.
Чл. 25. (1) За всеки действително отработен
час се заплаща възнаграждение в размер 15 лв.
(2) Броят на действително отработените
часове се установява от справка-декларация
съгласно приложението.
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Чл. 26. (1) За особено сложни и специфични
преводи, извършени от висококвалифицирани
съдебни преводачи, възнаграждението може
да бъде увеличено до 100 %.
(2) За преводи, извършени в почивни дни
и национални празници, възнаграждението
може да бъде увеличено до 100 %.
Чл. 27. (1) Извършеният писмен превод се
представя заедно със справка-декларация, към
която се прилагат документи за направени
допълнителни разходи.
(2) Не се признават за разходи, освен за
случаите по чл. 23, ал. 1, т. 6 – по преценка
на органа, който е назначил превода:
1. разходи за билет за самолет, освен когато
командировката е в чужбина;
2. пътни разходи над 20 лв. в една посока
без представяне на билет;
3. разходи за 1 нощувка над 35 лв.
(3) Ако прецени, че са налице основания да увеличи първоначално определеното
възнаграждение, органът, назначил превода,
определя окончателно възнаграждение.
(4) Ако съдебният преводач не представи
справка-декларация или ако органът, възложил превода, прецени, че няма основание
да увеличи възнаграждението, то остава в
първоначално определения му размер.
Чл. 28. (1) Възнаграждението и разходите
на съдебния преводач се изплащат от органа,
който е назначил превода.
(2) Изплатените суми са от депозит или от
бюджета на органа, назначил превода.
(3) При наличие на основание по чл. 26,
ал. 1 органът, назначил превода, може да
промени размера на възнаграждението. За
извършените корекции се посочват мотиви.
Чл. 29. (1) Когато преводът е назначен по
искане на страни, които не са освободени от
заплащане на разноски, възнаграждението се
определя предварително с първоначален депозит, който се внася по сметката на органа,
назначил превода.
(2) По дела, в които страните са освободени от разноски, се определя първоначално
възнаграждение в размер на предвидения
минимум по чл. 24, ал. 1.
(3) Първоначално възнаграждение в минималния му размер може да се определи и
в случаите по ал. 1 по преценка на органа,
възложил превода.
(4) Възнаграждение се определя и за устно
или писмено допълнение към вече извършен
превод.
Чл. 30. Ако прецени, че са налице основания
за намаляване на първоначално определеното
възнаграждение, органът, възложил превода,
определя окончателно възнаграждение.
Чл. 31. Пътните, дневните и квартирните
пари, свързани с извършване на превода, се
заплащат заедно с определеното възнаграждение от внесения депозит, съответно от сумите
по бюджетната сметка.
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Чл. 32. (1) Съдебният преводач започва
дейността по извършване на превода при
условията на чл. 29, ал. 1, след като е внесен
депозит за заплащане на труда му.
(2) Възнаграждението на съдебния преводач
не може да се определя под условие или да се
обвързва с изхода от решаването на делото.
Чл. 33. Висшият съдебен съвет осъществява контрол за изразходваните средства за
изплащане на възнаграждения и необходимите
разходи на съдебните преводачи.
Г л а в а

п е т а

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА
СЪДЕБНИЯ ПРЕВОДАЧ
Чл. 34. Съдебният преводач няма право
да разпространява информацията за обстоятелствата, фактите и документите, които
са му станали известни в хода на съдебното
производство.
Чл. 35. При прекратяване на дейността
си съдебният преводач не е освободен от
задължението си да пази тайна, свързана с
дейността в това му качество.
Чл. 36. Съдебният преводач е длъжен да
извърши превода добросъвестно съобразно
поставените му задачи и в определения срок.
Чл. 37. Съдебният преводач не може да
приема каквито и да са подаръци, услуги,
ангажиране за работа, услуги или консултации
от страна по делото или нейни представители
до приключване на делото.
Ч л. 38. С ъдебн и я т п реводач може да
популяризира дейността си по начин и със
средства, които дават вярна представа за
неговата компетентност и възможностите на
съответния вид превод.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Съдебен преводач“ е лице, което в
рамките на съдебно производство извършва
превод на устна реч или на писмени текстове
от един език на друг език при условията на
чл. 396, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
2. „Необходими разходи“ са разходите,
използвани за материали, консумативи, техника и други, без които преводът не може да
бъде изготвен.
3. „Действително отработен час“ е времето за извършване на превода, както и:
преглеждане на документи, справки в архиви,
участие в назначени процесуални действия,
експерименти, изследвания, анализи и други
дейности, необходими за изготвяне на превода.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
Министър:
Зинаида Златанова
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Приложение
към чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 2
СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за съдебните преводачи
от ..............................................................................................................., ЕГН................................................. ,
пост. адр. ........................................................................................................................................................ ,
тел./факс .........................................., моб. ...................................., e-mail: ................................................... ,
назначен за преводач по .........................№ ..................................../............................................................ г.
на ................................................................................................................................................................съд
(друг орган)......................................................................................................................................................
№

………г. Час
Дата

Време

Описание на извършената работа
на час

Възнаграждение
(лв.)
време

сума

Разходи (лв.)
причина

сума

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
вс.

всичко за изплащане ..................................................................................................................... лв.
по сметка № .........................................................................., код ........................................................ ,
банка ........................................................................................., клон .................................................... ,
или от депозитната или бюджетната сметка на ............................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК.
Гр. ....................................................			
Съдебен преводач: ……...........................
Дата: ................................................
3356

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за
идентификация и регистрация на участниците,
съхраняването на данни за организираните
хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на
информация за хазартните игри към сървър
на На ц иона лната а г енц и я за п ри ходи те
(ДВ, бр. 22 от 2013 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите „хазартни игри от разстояние“ се заменят
с „онлайн залагания“, а след думите „към
сървър на“ се добавя „Държавната комисия
по хазарта и“.

§ 2. В чл. 1:
1. В т. 1 думите „хазартни игри от разстояние“ се заменят с „онлайн залагания“, а след
думите „централната компютърна система“
се добавя абревиатурата „(ЦКС)“.
2. В т. 2 след думите „в системата на“
се добавя „Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) и“, а думите „игрите от разстояние“
се заменят с „онлайн залаганията“.
3. В т. 3 думите „хазартни услуги от разстояние“ се заменят с „онлайн хазартни услуги“,
а думите „Държавната комисия по хазарта
(ДКХ), НАП и Министерството на вътрешните
работи (МВР)“ се заменят с „ДКХ, НАП и
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС)“.
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§ 3. В наименованието на глава втора
думите „игрите от разстояние“ се заменят с
„онлайн залаганията“.
§ 4. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „хазартни игри от разстояние“ се заменят с „онлайн залагания“.
2. В ал. 2 думите „игрите от разстояние“
и думите „хазартни игри“ навсякъде в текста
се заменят с „онлайн залагания“.
§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „хазартна игра от
разстояние“ се заменят с „онлайн залагания“;
б) в т. 3 думите „включително данни за
датата на раждане на лицето“ се заличават;
в) точка 4 се изменя така:
„4. за лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и
адрес на временно или постоянно пребиваване
в Република България или в друга държава,
дата на раждане, номер, дата на издаване и
издател на документа за самоличност.“;
г) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 думите „В случай на съмнение“
се заменят с „При съмнение“.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Проверката на самоличността в
случаите по чл. 3, ал. 2 се извършва по ред
и начин, посочени в утвърдените по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ правила на организатора за
техническите и функционалните изисквания
към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за онлайн залаганията и игрите
чрез други електронни съобщителни средства.“
§ 7. В наименованието на глава трета
думите „към НАП“ са заменят с „към ДКХ
и НАП“.
§ 8. В чл. 7 думите „хазартни игри от разстояние“ се заменят с „онлайн залагания“, а след
думите „към сървър на“ се добавя „ДКХ и“.
§ 9. Членове 8 и 9 се изменят така:
„Чл. 8. Организаторите на онлайн залагания
съхраняват и изпращат към сървър на ДКХ
и НАП следните данни:
1. регистрационни данни за организатора – подават се преди започване на дейността,
при промяна или при прекратяване на лиценза
съгласно приложение № 1;
2. регистрационни данни за участниците в
онлайн залагания – подават се при първоначална регистрация на участника и при всяка
промяна в регистрираните данни съгласно
приложение № 2;
3. данни за всяко приключило събитие – подават се по участници съгласно приложение
№ 3; направени залози за събития, които не
са приключили, се начисляват в активни игри;
4. при поискване – информация за активните игри в момента на поискването є се
предоставя съгласно приложение № 8.
Чл. 9. Организаторите на хазартни игри по
чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ изпращат към сървър на
ДКХ и НАП следната информация:
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1. регистрационни данни за организатора
на хазартни игри – подават се след издаване
на удостоверение за издаден лиценз, промяна
или прекратяване на лиценза съгласно приложение № 5;
2. данни за всяко приключило събитие – съгласно приложение № 6; направени залози за
събития, които не са приключили, се начисляват в активни игри;
3. данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (за игрите, за
които това се изисква) – подават се в деня
на закупуването/вноса на удостоверителните
знаци съгласно приложение № 7;
4. при поискване – информация за активните игри в момента на поискването є се
предоставя съгласно приложение № 8.“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Данните по чл. 8 и 9 се предават
като XML съобщение в онлайн режим във
формат и структура съгласно описанията в
приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.
(2) От сървъра на ДКХ и НАП се връща
съобщение-потвърждение за всяко получено
XML съобщение от организатор на хазартни
игри, както и статус на операцията.
(3) При неполучаване на потвърждение от
сървъра на ДКХ и НАП или при получаване
на потвърждение със статус на операцията,
различен от „успешна“, организаторът на хазартни игри изпраща съобщението отново с
валидни данни през 30 минути до получаване
на потвърждение за успешно приемане.
(4) При поиск ване от ДК Х или Н А П
данните по чл. 8 и 9 се предоставят от организатора на хазартни игри в Excel или друг
четим формат.“
§ 11. В чл. 12 след думите „информация
към“ се добавя „сървъра на ДКХ и“, а след
думите „организатор на хазартни игри“ се
добавя „и сървъра на ДКХ“.
§ 12. В чл. 13 думите „Организаторите на
хазартни игри от разстояние“ се заменят с
„Организаторите на онлайн залагания“.
§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Организаторите на онлайн залагания и организаторите на хазартни игри
по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ съхраняват всички
изпратени към сървъра на ДКХ и НАП XML
съобщения в оригиналния им вид и получените
от сървъра на ДКХ и НАП съобщения-потвърждения, както и информация за времето
и статуса на осъществената комуникация със
сървъра на ДКХ и НАП в срока по чл. 6,
ал. 4 ЗХ.“
§ 14. В наименованието на глава четвърта
думите „и МВР“ се заменят с „и ДАНС“.
§ 15. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Организаторите на онлайн
залагания трябва да осигурят съхраняването
на всички данни, свързани с предлагането на
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хазартни услуги на територията на Република
България, на оборудване за съхранение на
данни (контролен локален сървър), разположен на територията на Република България.
В случаите, когато ЦКС на организатора се
намира на територията на Република България, тя изпълнява и функциите на контролен
локален сървър.
(2) На конт ролни я лока лен сървър се
съхраняват данните за всички събития, за
участниците във всяко от тях от територията на Република България заедно с техните
индивидуални игрални сметки, финансови
п реводи, извършен и за лози и изп лат ен и
печалби. Данните са напълно идентични с
тези в ЦКС на организаторите на онлайн
залагания.
(3) Организаторите на онлайн залагания
осигуряват непрекъснат дистанционен достъп
до данните на контролния локален сървър на
контролните органи на ДКХ, НАП и ДАНС
и възможност за генериране на извадка от
базата данни във формат XML, Excel или друг
четим формат.
(4) Софт уерът на конт ролни я лока лен
сървър трябва да гарантира изпращането на
данни към ДКХ, НАП и ДАНС и да съхранява информация със статуса и точните дата
и час на комуникационните сесии.
(5) При поискване организаторите на хазартни игри предоставят данни за активните
игри в съответствие с приложение № 8.“
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на игрите от разстояние“
се заменят със „за онлайн залаганията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При възникване на хардуерни или
софтуерни дефекти на контролния локален
сървър максималният допустим период, в
който ДКХ, НАП и ДАНС да нямат достъп до
съхраняваните на него данни, е не повече от
6 часа общо на месец. Организаторите носят
отговорност за съхраняване на данните в тези
периоди, както и за съхраняването на данните в случаите, когато контролният локален
сървър на организатора е недостъпен или не
функционира. Събраните в такива периоди
данни трябва да бъдат съхранени в контролния локален сървър след възстановяване на
функционалността.“
§ 17. Членове 17 – 19 се изменят така:
„Чл. 17. При поискване и за целите на
текущия контрол, осъществяван от ДК Х,
организаторите са длъжни да предоставят
конкретни данни от контролни я локален
сървър на електронен носител в срок до три
дни от датата на полученото искане.

ВЕСТНИК
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Чл. 18. Организаторите трябва да съхраняват данните на контролния локален сървър
във вида, в който са създадени, за срок 5
години след изтичането на давностния срок
за погасяване на публичните задължения,
свързани с тези данни.
Чл. 19. (1) Данните в контролния локален
сървър трябва да бъдат отделени логически
и безопасно от всякакви други данни.
(2) Организаторите трябва да създадат
задължително огледално копие на всички
данни в контролния локален сървър, които
да бъдат физически разделени и съхранени
на отделни запаметяващи устройства, които
се съхраняват на територията на Република
България.“
§ 18. Член 20 се отменя.
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „централната компютърна
система“ се заменят с абревиатурата „ЦКС“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цялата документация трябва да бъде
предоставена на български език и в електронен формат.“
§ 20. Създава се допълнителна разпоредба
с § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Събитие“ е част от хазартна игра, за
което се прави залог, който може да бъде
загубен или да бъде получена печалба. При
хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ събитието започва с първия регистриран залог и
приключва с последния регистриран залог,
като отчетният период за подаване на информация съвпада със срока за подаване на
декларация по чл. 30, ал. 6 ЗХ. При онлайн
залагания събитието започва с първия регистриран залог и приключва с последния
регистриран залог, като отчетният период
за подаване на информация не може да бъде
по-дълъг от 24 часа.
2. „Активна игра“ включва всички направени залози за събитие, което не е приключило в отчетния период – месеца, за който
се подава декларацията по чл. 30, ал. 6 ЗХ.“
§ 21. В зак лючителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Параграф 1 става § 2.
2. Параграф 2 става § 3 и думите „изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите и на председателя на Държавната
комисия по хазарта“ се заменят с „председателя
на ДКХ и изпълнителния директор на НАП“.
3. Параграф 3 става § 4.
§ 22. Приложение № 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 8, т. 1

Регистриране на организатор на онлайн залагания
1. Данни, които всеки организатор на онлайн залагания подава към сървър на ДКХ и НАП
Поле

Тип

Пояснение

ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ
и НАП

Цифров

Генерира се от сървър на
ДКХ и НАП при първа
регистрация на лиценз
от организатор

ДА

Задължителен при
промяна, прекратяване, възобновяване или
добавяне на лиценз

Тип регистрация

Изброим

Номенклатура:
1. Регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване
4. Възобновяване
5. Добавяне на лиценз

ДА

–

Вид на промяната

Изброим

Номенклатура:
1. П р од ъ л ж а в а н е н а
срока
2. Промени в търг. регистрация и собствеността
3. Преобразуване
4. Други промени в обстоятелствата

НЕ

Задължителен е само
при промяна

Причина за прекратяване

Изброим

Номенклатура:
1. Изтичане на срока
2. Окончателно отнемане
3. Прекратяване на ЮЛ/
смърт на ФЛ
4. По искане на лицето
5. При издаване на нов
лиценз за същата дейност, на същото лице,
за същия вид хазартна
игра и в същия обект

НЕ

Задължителен е само
при прекратяване на
лиценза

Държава, в която е регис- Символен Двубуквен код на държатриран организаторът
вата по ISO 3166-1

ДА

Държава – членка на
Европейския съюз, или
страна по Споразумението за Европейското
и коном и че ско п р о с транство или Конфедерация Швейцария

ЕИК /и ден т ифика ц ионен Символен
номер на организатора

ДА

Наименование на органи- Символен
затора

ДА

Адрес (седалище)

Символен

Вид на лиценза

Изброим

Номер на лиценза

Задължите- Контролиране на елелен елемент
мента

ДА
От номенклатура:
1 – за онлайн залагания
2 – за наземни хазартни
игри

ДА

Символен

ДА

Дата на издаване на лиценза

Дата

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която лицензът е
валиден

Дата

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Вид на хазартната игра, за Символен О т номен к лат у ра с ъкоято е издаден лицензът
гласно приложение № 4

ДА

С Т Р.
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Поле

Тип

Задължите- Контролиране на елелен елемент
мента

Брой игри от съответния
вид

Цифров

ДА

Брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални автомати
и ли брой едновременни
игрални сесии за игри на
виртуални игрални маси

Цифров

НЕ

Сметка (IBAN) на органи- Символен
затора, открита съгласно
чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ

ДА

Задължителен в зависимост от вида на хазартната игра, за която
е издаден лицензът

Контрол за сметка в
банка, оперираща в Република България

Дата на генериране на съДата
ДА
Формат 2010 - 02общението
16T16:47:31
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор на онлайн залагания
Тип

Пояснение

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
1 – грешка при валидация
2 – организаторът вече е
регистриран
3 – лицензът е вече регистриран

Регистрационен ID от сървър на ДКХ и НАП

Цифров

Задължителен елемент

Контрол

Генериран от сървър
на ДКХ и НАП при
успешна първоначална регистрация

ЕИ К /и ден т ифи к а ц ионен Символен
номер на организатора

ДА

Наименование на органи- Символен
затора

ДА

Вид на лиценза

Изброим

Номер на лиценза

Символен

ДА

Дата

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която лицензът е
валиден

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Вид на хазартната игра, за Символен От номен к лат у рата по
която е издаден лицензът
приложение № 4

ДА

Брой игри от съответния
вид

ДА

Дата на издаване на лиценза

Цифров

От номенклатура:
1 – онлайн залагания
2 – за наземни хазартни
игри

ДА
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ДЪРЖАВЕН
Тип

Брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални автомати или
брой едновременни игрални
сесии за игри на виртуални
игрални маси
Дата на приемане
Забележка

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3
Задължителен елемент

Пояснение

Цифров

Контрол

НЕ

Дата

Ф орм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Символен

НЕ

Доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я п ри нео бход и мо с т и /и л и
пояснен ие за ви да
на грешката при неуспешна операция
“

§ 23. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 8, т. 2

1. Регистрация на участниците
Данни, които организаторът на онлайн залагания подава в онлайн режим към сървър на ДКХ и НАП
при първоначална регистрация или при промяна на регистрационните данни на всеки участник в
онлайн залагания
Поле

Тип

ID на организатора, генериран от сървър на
ДКХ и НАП

Цифров

Тип на регистрацията

Изброим

Пояснение

Задължителен елемент
ДА

Номенклатура:
1. Първоначална регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване

ДА

Гражданство на участ- Символен Д ву бу к вен код на
ника
държавата съгласно
ISO 3166-1

ДА

Име на участника

Символен

ДА

Презиме

Символен

НЕ

Фамилия

Символен

ДА

Тип на идентификатора
на участника

Изброим

Номенклатура:
1. ЕГН
2. ЛНЧ
3.Личен идентификационен номер
4. Друг

Идентификатор на участ- Символен
ника
Регист рационен ID на
участника

Цифров

Контрол

ДА

ДА
Генерира се от сървър на ДКХ и НАП
при успешна първонача л на рег ис т рация на участника

ДА

Задължително се подава при
промяна или прекратяване

IP адрес на участника Символен IP адрес (MSISDN)
при онлайн залагания,
на у частника, от
M S I S DN – н о м е р н а
който е извършена
участника при игри чрез
регистрацията
електронни съобщителни средства

ДА

Формат за IP адрес: ххх.ххх.
ххх.ххх;
Формат за MSISDN – Символен

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Дата на ра ж дане на
участника

Дата

По с т оя нен а д р е с на
участника – код на населено място

Изброим

ВЕСТНИК
ДА

Номен к лат у ра с ъгласно ЕК АТТЕ

Изброим

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
Формат:
YYYY.MM.DD

НЕ

Постоянен адрес: Наи- Символен
менование на населено
м ясто, улица/к вар та л;
номер/блок
Настоящ адрес на участника – код на населеното
място
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ДА

Номен к лат у ра с ъгласно ЕК АТТЕ

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

НЕ

Н ас т оя щ а д р е с: Н а и- Символен
менование на населено
м ясто, улица/к вар та л;
номер/блок

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4.
Не е задължителен, когато
настоящият адрес съвпада с
постоянния

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

Документ за самолич- Символен
ност – номер

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

Документ за самоличност – дата на издаване

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

НЕ

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4.
Задъл ж ителен при вид на
документа – 1 и 2

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

НЕ

Задължителен при „Тип регистрация“ – „Промяна“, която се подава при наличие
на подлежаща на изплащане печалба на участника по
смет ка, раз л и ч на о т вече
регистрирана такава

Документ за самоличност – вид

Изброим

Номенклатура:
1. Лична карта
2. Паспорт
3. Друг

Дата

Документ за самолич- Символен
ност – издател
Документ за самоличност – държава, в която
е издаден

Изброим

Номенклатура с двубуквени кодове на
държавите

Банкова сметка № (или Символен
IBAN или № на сметка,
име на банка, държава)

Дата на генериране на
Дата
ДА
Формат 2010-02-16T16:47:31
съобщението
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за регистрация
или промяна на регистрационните данни на участник в хазартна игра
Тип
ID на организатора, генериран от сървър на
ДКХ и НАП

Цифров

Вид потвърждение

Изброим

Пояснение

Задължителен елемент
ДА

1 – Регистрация на
организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни – удостоверителни знаци за
участие

Контрол
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Тип

Пояснение

Статус на операцията

Изброим

0 – успешно
1 – грешка при валидация
2 – участникът вече
е регистриран

Регист рационен ID на
участника

Цифров

Дата на приемане
Забележка

С Т Р. 2 5

Задължителен елемент

Контрол

Генериран от сървър на ДКХ
и Н А П при успешна първоначална регист раци я на
участника

Дата

Формат 2010-02-16T16:47:31

Символен

НЕ

Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция
“

§ 24. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 8, т. 3

1. Данни, които организаторът на онлайн залагания подава към сървър на ДКХ и НАП за всяко
събитие непосредствено след приключването му
Тип

Пояснение

Задължителен елемент

ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ
и НАП

Цифров

Вид на хазартната игра

Изброим

От номенклатура

ДА

ID на събитието, генериран от ЦКС на организатора

Цифров

Уникален пореден номер на
всяка игра (започва от „1“),
който трябва да се генерира
от ЦКС на организатора

ДА

Контрол

ДА

Начало на събитието

Дата

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Край на събитието

Дата

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Брой участници

Цифров

ДА

Сума на залозите

Цифров

ДА

Сумата трябва да
е равна на сумата
от залозите на отделните участници

Сума на печалбите

Цифров

ДА

Сумата трябва да
е равна на сумата
от печалбите на отделните участници

ID на участник № 1

Изброим

ДА

Подава се ID на
участника, генериран при първоначалната му регистрация

IP адрес на участник № 1 Символен IP адрес, от който участникът
играе
Залог на участник № 1
Дата и час на залога

Цифров

Формат:
ххх.ххх.ххх.ххх
ДА

Дата

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Печалба на участник № 1

Изброим

ДА

ID на участник № 2

Изброим

ДА

С Т Р.
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Задължителен елемент

IP адрес на участник № 2 Символен IP адрес, от който участникът
играе
Залог на участник № 2
Дата и час на залога
Печалба на участник № 2

Цифров

Контрол
Формат:
ххх.ххх.ххх.ххх

ДА

Дата

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Изброим

ДА

Изброим

ДА

………………..
ID на участник № N

IP адрес на участник № N Символен IP адрес, от който участникът
играе
Залог на участник № N
Дата и час на залога

Цифров

Формат:
ххх.ххх.ххх.ххх
ДА

Дата

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Печалба на участник № N

Изброим

ДА

Дата и час на генериране
на съобщението

Дата

ДА

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за всяко събитие
Задължителен елемент

Тип

Пояснение

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни – удостоверителни
знаци за участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
1 – грешка при валидация

ID на организатора

Цифров

ДА

ID на играта

Цифров

ДА

Дата

ДА

Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Символен

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или
пояснение за вида
на грешката при неуспешна операция

Дата и час на приемане
Забележка

Контрол

ДА

“

§ 25. В приложение № 4 в наименованието думите „Списък на разрешените от ДКХ хазартни
игри от разстояние“ се заменят със „ Списък на видовете игри“, а в таблицата думите „Игри
от разстояние“ се заменят с „Онлайн залагания“.
§ 26. В приложение № 5 се правят следните изменения:
1. В наименованието на приложението думите „по чл. 55, 60 и 62 ЗХ“ се заменят с „по чл. 55,
57, 60 и 62 ЗХ“.
2. Навсякъде в текста абревиатурата „НАП“ се заменя със „сървър на ДКХ и НАП“, а думите
„хазартни игри от разстояние“ се заменят с „онлайн залагания“.
§ 27. Приложение № 6 се изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 9, т. 2

Данни за всяко приключило събитие за игрите по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ
1. Данни, които организаторът подава към сървър на ДКХ и НАП за всяко приключило събитие
Тип

Задължителен елемент

Пояснение

Контрол

ID на организатора,
генериран от сървър
на ДКХ и НАП

Цифров

ДА

Ви д на хазар т ната
игра

Изброим

О т номен к лат у ра с ъгласно
приложение № 4

ДА

ID на играта, генери ра н о т Ц КС н а
организатора

Цифров

Уникален пореден номер на
всяка игра (започва от „1“),
който трябва да се генерира
от ЦКС на ОХИР

ДА

Начало на събитието

Дата

Формат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Край на събитието

Дата

Формат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Диапазон на серий- Символен
ните номера на билети, фишове, талони
и л и д ру г и у дос т о верителни знаци за
участие (от № – до №)

ДА

Брой участници

Цифров

ДА

С у ма на за лози т е,
направени от участ
ниците

Цифров

ДА

Сума на печалбите,
подлежащи на изплащане на участниците

Цифров

ДА

Дата и час на генериране на съобщението

Дата

ДА

ДА

Формат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за всяко
приключило събитие
Тип
Вид потвърждение

Пояснение

Задължителен елемент

Изброим 1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за участие

Статус на операцията Изброим 0 – успешна
1 – грешка при валидация

ДА

ID на организатора

ДА

Цифров

Ви д на хазар т ната Изброим От номенклатура съгласигра
но приложение № 4

ДА

ID на играта, генери ра н о т Ц КС н а
организатора

ДА

Цифров

Контрол

С Т Р.
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Дата и час на приемане
Забележка

ВЕСТНИК

Пояснение
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Задължителен елемент

Дата

ДА

Символен

НЕ

Контрол
Формат 2010-02-16T16:47:31
Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция
“

§ 28. В приложение № 7 абревиатурата „НАП“ се заменя със „сървър на ДКХ и НАП“.
§ 29. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 8, т. 4 и чл. 9, т. 4

Информация при поискване
1.1. В произволен момент ДКХ, НАП и ДАНС могат да подадат към контролния локален сървър
на организатора съобщение със следната структура, с което да се изиска информация за активните игри към момента:
Тип
ID на орга н изатора

Цифров

ID на искането за
информация

Цифров

Забележка

Пояснение

Задължителен елемент

Контрол

ДА
Генерира се от ДК Х, Н АП и
ДАНС

Символен

Трябва да бъде посочен
при отговора, който
организаторът ще изпрати
НЕ

Допълнителна информация при необходимост

1.2.Подаване на информация от организатора
В отговор на полученото съобщение по т. 1.1 организаторът подава информация за активните към
момента игри в следната структура:
Тип

Пояснение

Задължителен елемент

ID на орга н изатора

Цифров

ДА

ID на искането за
информация

Цифров

ДА

Вид на хазартната
игра

Изброим

Цифров

Размер на залога
за игра 1

Цифров

Трябва да бъде посочен
генерираният от ДКХ,
НАП и ДАНС ID на
искането за информация по т. 4.1

От номенклатура съгласно приложение № 4

Брой на активните Брой на
игри
активните
(неприключилите) игри в
момента
на подаването
ID на активна
игра 1

Контрол

Броя т на а к т и вн и т е
игри следва да е равен
на сбора от отделните игри, информация
за които се подава по
уникален ID

Уникален пореден номер на играта, генериран от ЦКС на организатора
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Тип

Пояснение

Задължителен елемент

Брой на участниците за игра 1

Цифров

Брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални
автомати или брой едновременни
игрални сесии за игри на виртуални игрални маси или брой
за ла га н и я п ри за ла га ни я в/у
резултати от спортни състезания
или случайни събития и факти

НЕ

ID на активна
игра 2

Цифров

Уникален пореден номер на играта, генериран от ЦКС на организатора

Размер на залога
за игра 2

Цифров

Брой на участниците за игра 2

Цифров

Контрол

НЕ

…….
ID на активна игра
N

Цифров

Размер на залога
за игра N

Цифров

Брой на участниците за игра N

Цифров

Уникален пореден номер на играта, генериран от ЦКС на организатора

НЕ

Дата и час на геДата
ДА
Формат 2010 - 02нериране на съоб16T16:47:31
щението
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от ДКХ, НАП и ДАНС за получена изискана информация
Тип

Пояснение

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци
за участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
1 – грешка при валидация

ДА

ID на орга н изатора

Цифров

Генериран от ДКХ, НАП и ДАНС
при успешна първоначална регистрация на организатора

ДА

ID на искането за
информация

Цифров

ДА

Дата и час на приемане

Дата

ДА

Формат 2010 - 0216T16:47:31

Символен

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение
за вида на грешката
п ри неуспеш на операция
“

Забележка

Задължителен елемент

Контрол

Заключителна разпоредба
§ 30. Наредбата е съгласувана с председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“.
Министър:
Петър Чобанов

3395

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-29
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и у чилища разрешавам на „Тедез“ – ЕООД,
представл явано от Драгомир Йорданов Димитров,
ЕИК 202040369, със седалище и адрес на управ
ление Варна 9000, район „Одесос“, ул. Струга 52А,
да открие Частна целодневна детска градина „Еко
детско селце“ – с. Зорница, община Аксаково,
област Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Еко детско селце“ – с. Зорница,
община Аксаково, област Варна, е: с. Зорница,
община Аксаково, УПИ ХІІ-153, кв. 22.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: с. Зорница, община Аксаково, област Варна.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Недялка Недева Добрева.

3377

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-30
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж „София“ – София, изменям
Заповед № РД-14-35 от 27.04.2006 г. (ДВ, бр. 49 от
2006 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14145 от 15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-69 от 22.06.2010 г.
(ДВ, бр. 52 от 2010 г.), както следва:
В изречение второ, т. 1 думите „специалност
код 2131401 На радиопредаване“ се заличават,
а след думите „На телевизионно предаване“ се
добавя „професия код 213020 Фотограф, специалност код 2130203 Фоторепортерство“.

3378

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 4 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище
„Константин Кирил Философ“ – София, изменям
Заповед № РД-14-134 от 19.07.2012 г. (ДВ, бр. 59
от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-88 от
3.09.2013 г. (ДВ, бр. 83 от 2013 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Частно основно
училище „Константин Кирил Философ“ се заменят
с „Частно средно общообразователно училище
„Константин Кирил Философ“.
2. В т. 2 след думите „основно образование“
се прибавя „удостоверение за завършено средно
образование и диплома за средно образование“.

3379

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Средно общообразователно
духовно училище (СОДУ) – Пловдивска духовна
семинария „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-98 от 23.10.1995 г. (ДВ,
бр. 98 от 1995 г.), изм. със Заповед № РД-14-6 от
10.01.2012 г. (ДВ, бр. 10 от 2012 г.), както следва:
1. След думите „срок на обучение 5 години“
се добавя „Училището има право да провежда
обучение по професия код 221010 Църковнослужител. Свещенослужител, специалност код 2210101
Източноправославно християнство от професионално направление код 221 Религия – трета степен
на професионална квалификация, по рамкова
програма В, с прием след VІІ клас“.
2. В изречение второ след думите „диплома
за средно образование“ се добавя „удостоверение
за завършено средно образование и свидетелство
за професионална квалификация“.

3380

Министър:
А. Клисарова

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 539
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява втора преработка на проект:
Специализиран подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (СПУП – ПРЗ) за
добив и първична преработка на индустриал-
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ни минерали – базалт, находище „Върбовка“,
землище с. Върбовка, община Павликени, област
Велико Търново, и проекти: ПУП – ПП за външно ел. захранване с електричество на находище
„Върбовка“ и ПУП – ПП към комуникационнотранспортен план на пътните връзки за специализиран ПУП за добив и първична преработка
на индустриални минерали – базалт, находище
„Върбовка“, с възлож ител – концесионер на
находище „Върбовка“, землище с. Върбовка,
„Петрургия“ – ЕООД, София.
Председател:
Д. Дончев

3368

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1050
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26,
ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
Изменя и допълва свое Решение № 996 от
27.03.2014 г. (ДВ, бр. 42 от 2014 г.) в частта на
т. 2, която придобива следния вид:
„2. Възлага на кмета на община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство, за възлагане анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общинското участие
в „Мизия 2000“ – АД, както и да сключи съответните договори със спечелилите участници в
проведените процедури.“
Председател:
Д. Ангелов

3224

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 998
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
и заявление с вх. № УТ-17-5 от 28.01.2014 г. Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява ПУП – ИПУР на ул. Чипровци – от
ул. Шипка до ул. Тича, изменение на план за
регулация за части от квартали 721, 722, 728, 729,
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 752, 753 и 754,
план за застрояване на УПИ – за общественообслужваща сграда в кв. 752, и изменение на план
за регулация на УПИ ІІ – за детско заведение, и
план за регулация и застрояване на ново УПИ – за
обществено обслужване в кв. 753, по плана на
гр. Русе по следните позиции:
1. Одобрява изменения на план за улична
регулация на ул. Чипровци, отразени с кафяв
цвят, в следните участъци:

ВЕСТНИК
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– от о.т. 10195 до о.т. 10478 (за личава се
о.т. 10196);
– от о.т. 8576 до о.т. 10195 (за ли чават се
о.т. 10199 и 10198) и се създават нови о.т. 10480
и 10479;
– заличава оста на ул. Чипровци от о.т. 8587
до о.т. 8612 (през 8586, 8585, 8584, 8583, 8582, 8581,
8580, 8611 и 10197), като се създава нова ос от
о.т. 10488 до о.т. 8613 (през нови о.т. 10487, 10486,
10485, 10489, 10484, 10483, 10482, 10476 и 10475);
– одобрява кръгова ос за кръстовището на
улиците Чипровци, Димчо Дебелянов и Пейо
Яворов от о.т. 10479 през 10478, 10477, 10476, 10475
до о.т. 10479;
– одобрява паралелна ос от о.т. 10447 до
о.т. 10482 (през нова о.т. 10481).
2. Одобрява нова улична ос по ул. Лисец от
о.т. 10481 до о.т. 8574, отразена с кафяв цвят.
3. Заличава оста на ул. Сърнена гора от о.т. 8502
до о.т. 8601, като се създава нова ос от о.т. 10484
до о.т. 8602, отразена с кафяв цвят.
4. Одобрява нова улична ос по ул. Вискяр
планина от о.т. 10474 до о.т. 10494 (през нови
о.т. 10459, 10458 и 10457), отразена с кафяв цвят.
5. Одобрява изменение на план за улична регулация на ул. Шипка, като промените са отразени
с кафяв цвят, в следните участъци:
– заличава улична ос от о.т. 8664 до о.т. 8665;
– заличава улична ос от о.т. 8666 до о.т. 8673
(през о.т. 8667, 8668, 8670 и 8672);
– заличава улична ос от о.т. 8669 до о.т. 8678
(през о.т. 8693);
– заличава улична ос от о.т. 8671 до о.т. 8675
(през о.т. 8826);
– одобрява нова улична ос от о.т. 10452 до
о.т. 10457 (през нови о.т. 10460, 10459 и 10458);
– одобрява нова улична ос от о.т. 10494 до
о.т. 10472 (през нови о.т. 10461, 10462, 10463, 10464,
10465, 10466, 10467, 10493, 10468, 10469, 10470 и
10471).
6. Заличава част от улична ос по ул. Згориград
от о.т. 8649 до о.т. 8693 (през о.т. 8692) и приема
нова, отразена с кафяв цвят от о.т. 8649 до нова
о.т. 10472.
7. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 732, отразено с кафяв цвят, в
ПИ 63427.5.409 по КККР на гр. Русе.
8. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 729, отразено с кафяв цвят, и за
УПИ ІІ-4498 – за детско заведение (по изградена
съществуваща масивна ограда).
9. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 728, отразено с кафяв цвят, към
ул. Чипровци и за УПИ І-4848 и ПИ 63427.5.428
по КККР на гр. Русе.
10. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 722, отразено с кафяв цвят,
към ул. Чипровци и за ПИ 63427.5.431 по КККР
на гр. Русе.
11. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 721, отразено с кафяв цвят,
към ул. Чипровци и за ПИ 63427.5.439 по КККР
на гр. Русе.
12. Заличава се бордюрната линия в участъка
от о.т. 8590 до о.т. 8593 от северната страна на
участъка между ул. Сини камъни и ул. Герлово,
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одобрява се нова, отразена със зелен цвят, и се
обособява зона за паркиране с габарит 5/45 м в
терена на ПИ 63427.5.673, кв. 738.
13. Одобрява изменение на бордюрната линия
в участъка от о.т. 8599 до о.т. 8592 от северната
страна на участъка между ул. Сакар планина и
ул. Сини камъни. Одобрява нова, отразена със
зелен цвят, и се обособява зона за паркиране с
габарит 5/30 м в терена на ПИ 63427.5.648 по
КККР на гр. Русе, кв. 740 и 737.
14. Одобрява изменение на бордюрната линия
в района на о.т. 8599 за участъка от о.т. 8598 до
о.т. 8601, заключен между ул. Сърнена гора и
ул. Сакар планина, като одобрява нова, отразена
със зелен цвят, улица между квартали 736 и 741.
15. Одобрява изменение на уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 735, отразени с
кафяв и зелен цвят, към ул. Чипровци и за УПИ
I-4519 (СОУ „Олимпи Панов“).
16. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 734, отразени с кафяв цвят,
към ул. Димчо Дебелянов и за УПИ I – за поща.
17. Одобрява изменения на уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 733, отразени
с кафяв и зелен цвят, в участъка между ул. Димчо Дебелянов и ул. Чипровци, а в района на
о.т. 8615 – само уличнорегулационната линия.
Одобрява изменение на границите на УПИ I – за
озеленяване. Обособява се зона за паркиране с
габарит 5/60 м пред входове 6, 7, 8 и 9 на бл.
Ив. Дечев, в терена на ПИ 63427.5.450 по КККР
на гр. Русе.
18. Одобрява изменение на уличнорегулационната линия на кв. 752, отразено с кафяв цвят, от
северната страна на участъка между ул. Вискяр
планина и ул. Димчо Дебелянов от о.т. 10474 до
о.т. 8622 (през о.т. 8621 и о.т. 8689). Одобрява изменение на УПИ II – за комплексно застрояване.
19. Одобрява изменения на уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 753, отразени с
кафяв и зелен цвят, в участъка между ул. Шипка
и ул. Петрохан, а в района на о.т. 8622 – само
уличнорегулационната линия. Одобрява изменение на границите на УПИ I-5131. От УПИ
II – за детско заведение, се обособяват два нови
урегулирани поземлени имота: IV – за детско
заведение, с площ 5894 кв. м, и V – за обществено
обслужване, с площ 2040 кв. м. Обособява се нов
урегулиран поземлен имот VI – за озеленяване,
с площ 1069 кв. м.
20. Одобрява изменение на уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 754, отразено с
кафяв и зелен цвят, в участъка между ул. Петрохан и ул. Шипка и североизточната бордюрна
линия по ул. Згориград (от о.т. 8649 до о.т. 8648).
Одобрява изменение на границите на УПИ I – за
озеленяване, с нова площ 1206 кв. м. Одобрява
изменение на границите на УПИ IV-4757 и V-5139
с площ 2514 кв. м. Обособява се нов урегулиран
поземлен имот VI – за обществено обслужване,
с площ 1082 кв. м.
Изменят се частично подробните устройствени планове, одобрени със заповеди № 2860 от
17.05.2002 г. – ПУР, и обекти на публичната общинска собственост, № 2861 от 17.05.2002 г. – ПУР,
и Решение № 228 от 21.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Русе – ПУР, ИПУР.
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В кв. 752
21. Одобрява план за застрояване на УПИ
ІІІ – за общественообслужваща сграда приема
се ново общественообслужващо застрояване на
по 5 м от двете уличнорегулационни линии и на
5 м и 3 м от регулационната линия на запад и
на югозапад. Одобрява зона за застрояване (Жг),
етажност до 15 етажа и височина до 43 м.
В кв. 753
22. Одобрява план за застрояване на УПИ
ІV – за детско заведение, относно нова общественообсл у ж ваща сг ра да (детско заведение),
долепена източно до съществуващата сграда
на детска градина и разположена на по 6 м от
вътрешните регулационни линии към УПИ ІІІ4736 – за трафопост, и на по 15 м от вътрешните
регулационни линии на изток и на югоизток.
23. Одобрява план за застрояване на УПИ
V – за обществено обслужване, относно две нови
общественообслужващи сгради, разположени на
5 м от уличнорегулационната линия, на 6 м от
регулационната линия към УПИ ІV – за детско
заведение, и свободно спрямо останалите регулационни линии. Одобрява ограничителна линия
на подземно застрояване по регулационните
линии на имота.
В УПИ ІV – за детско заведение, и УПИ
V – за обществено обслужване, одобрява зона
за застрояване (Жг), етажност до 15 етажа и
височина до 43 м.
24. Одобрява план за застрояване на УПИ
VІ – за озеленяване в кв. 753, относно свободно
разположен трафопост.
В кв. 754
25. Одобрява план за застрояване на УПИ
VІ – за обществено обслужване в кв. 754, относно нова общественообслужваща сграда с
ограничителни линии на застрояване свободно,
разположени на 5 м от уличнорегулационните
линии и на 6 м от страничната регулационна
линия към УПИ ІІ-4746.
За У ПИ V І – за обществено обслужване,
одобрява зона за застрояване (Жс), етажност до
5 етажа и височина до 15 м.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

3339

Председател:
В. Пенчев

10. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е
издал разрешение за строеж № 21 от 7.05.2014 г.
на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ при Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по искане на „Пристанище Бургас“ – ЕАД, за
строеж: ,,Зона за обслужване на яхти“ – „Марина Порт Бургас“ в терминал „Бургас – Изток 1“, халета на „Яхт Клуб – Порт Бургас, Яхт
Клуб – Черноморец“ и хале – работилница на Яхт
Клуб – „Пристанище Бургас“ – ЕАД“, в имот с
идентификатор № 07079.618.1019, гр. Бургас. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересо-
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ваните лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
3345
46. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
професор, как то следва: по професиона лно
направление „Музикално и танцово изкуство“,
специалност 8.2. „Музикознание и музикално
изкуство (пиано)“ – един; по професионално
направление „Музикално и танцово изкуство“,
специалност 8.2. „Музикознание и музикално
изкуство (класическо пеене)“ – един; по професионално направление „Музикално и танцово
изкуство“, 8.34. Хореография по дисциплините
„Теория на българската народна хореография“ и
„Обработка на български народни танци“ – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2,
ет. 3, стая 34, тел. 032/601-477.
3308
14. – Техническият у ниверситет – София,
обявява за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив конкурс за доцент в професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“ за нуждите на
катедра „Компютърни системи и технологии“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във Филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
3346
51. – Икономическият университет – Варна,
допълва обявения в ДВ, бр. 38 от 2014 г. конкурс
за професор, като след текста „научна специалност „Маркетинг“ се добавя „(Маркетинг на
взаимоотношенията)“.
3408
83. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2 Психология (Психология на управлението) със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив,
ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
3359
86. – Европейск ият колеж по икономика
и управление – Пловдив, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Финанси)
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга
18, тел.: 0894 455 996.
3360
21. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за главен асистент към секция
„Незаразни болести“ по научна специалност
04.03.06 Патология на животните със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Документи – в деловодството на НДНИВМИ,
бул. Пен чо С ла вей ков 15, за сп ра вк и: т ел.
02/952-12-77 и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
3386
74. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент по научната специалност
„Свиневъдство“, професионално направление
6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на
ОСЗ – гр. Средец. Документи – в Земеделския
институт – Шумен, тел. 054/830-448.
3347
41. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищни образувания, представляваща електропровод СрН 20 kV, захранващ ПИ 26.159 и ПИ
26.160 в землище гр. Каварна, община Каварна,
област Добрич, по следното трасе: 35064.26.159,
35064.26.160, 35064.20.129 – „За път от републиканската пътна мрежа“, 35064.37.74 – „За кръстовище“, и 35064.112.130 – „За местен път“, по
КККР на гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят със същия и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация, Каварна.
3388
67. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване)
за обекти: 1. ПУП – ПРЗ на територията на централна градска част на гр. Кърджали, определена
от бул. България, бул. Тракия, бул. Беломорски
и ул. Булаир; 2. ПУП – ПРЗ на част от територията на гр. Кърджали, определена от ул. Добруджа, ул. Богдан, ул. Ивайло, ул. Иван Вазов,
ул. Климент Охридски, ул. Аспарух (изключва
се зоната на архитектурен ансамбъл „Климент
Охридски“ в рамките на терена между ул. Климент Охридски, ул. Оборище и ул. Ивайло); 3.
ПУП – ПРЗ на територията на Индустриална
зона „Изток“ в рамките на кв. 146а, 146, 265 и
част от квартал 160 по плана на гр. Кърджали.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
3342
2. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135.21 – теренно осигуряване с цел прилагане на мероприятия за подобряване на нарушени територии по
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трасето на обекта. На територията на община
Перник парцеларният план засяга поземлени
имоти в землищата на гр. Перник, ЕК АТТЕ
55871, и селата Драгичево, ЕК АТТЕ 23251, и
Големо Бучино, ЕК АТТЕ 15504. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в
отдел „ТСУ“ на Община Перник и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация. За
справки: ет. 12, стая № 1.
3343
24. – Община Силистра на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП – парцеларен план, за създаване на
устройствена основа за изграждане на ново водопроводно отклонение за захранване на поземлен
имот № 66425.507.321 по КК и КР на гр. Силистра, местността Орта Табия, община Силистра,
област Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
3389
56. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
(електропровод и водопровод) за захранване на
поземлени имоти с идентификатори 68080.174.33,
68080.174.34, 68080.174.35 и 68080.174.36 и част от
68080.174.272 (имот с проектен идентификатор
68080.174.575) по КККР на гр. Сопот, община
Сопот. Трасето на електропровода преминава
през имоти – публична общинска собственост,
с идентификатори 68080.173.272 и 68080.174.272, с
начин на трайно ползване – местен път, с приблизителна дължина от 240 м. Трасето на водопровода преминава през имоти – публична общинска
собственост, с идентификатори 68080.174.272,
с начин на трайно ползване – местен път, и
68080.501.9100, с начин на трайно ползване – второстепенна улица с приблизителна дължина от
120 м. Изготвеният ПУП – ПП е изложен за
разглеждане в стая 13 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Сопот.
3390
57. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструкт у ра – електропровод и водопровод, за
обект: „Автосалон, магазин, офис и складове“,
в ПИ 68080.122.1 по КККР на гр. Сопот, община
Сопот. Трасето на електропровода преминава
през имот – публична общинска собственост, с
идентификатор 68080.123.125 – с начин на трайно
ползване полски път с дължина от 280 м. Изготвеният ПУП – ПП е изложен за разглеждане в
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стая 13 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Сопот.
3391
11. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 6 от
протокол № 16 от 20.05.2014 г. Експертният съвет
по устройство на територията (ЕСУТ) е приел
изработения проект за подробен устройствен
план за обект „Междусистемна газова връзка
Гърция – България“ – парцеларен план за трасето на газопровода на територията на община
Хасково и парцеларни планове за елементите на
обслужващата техническа инфраструктура – електрозахранване, водопровод, пътни връзки и съобщителен кабел към технологични площадки.
Проектът се намира в дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І, стая
13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3413
122. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че в общината е изложен проект за подробен
уст ройствен план – план за заст рояване по
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.555.1, 83510.555.2, 83510.555.4, 83510.259.1,
83510.259.2, 83510.581.1, 83510.586.2, 83510.587.2 и
всички имоти от кадастрален район 260 по кадастралната карта на Шумен в местността Дърма
и подробни устройствени планове – парцеларни
планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за съпътстваща
техническа инфраструктура към обекта. Запознаването с проекта може да се направи в стая
340 на общината в рамките на приемното време
всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от
8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 ч. и петък от
8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
възраженията по проекта могат да се правят в
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
3344

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че са постъпили жалби на Атанас
Сотиров Сотиров, Иванка Иванова Сотирова,
Евгения Цветкова Костадинова, Методи Антонов
Попов, Илияна Иванова Кордева, Георги Атанасов
Кордев, Антон Методиев Попов, Сотир Атанасов
Сотиров, Любомира Иванова Динчева, Бончо
Събков Йорданов, Веселка Любомирова Динчева,
Спас Димитров Иванов и Ина Антонова Попова
против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Пазарджик в частта
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є на чл. 49, т. 20, 21 и 22 от същата, допълнена с
Решение № 219 от 26.11.2009 г., взето с протокол
№ 19 на Общинския съвет – гр. Пазарджик. По
оспорването е образувано адм.д. № 363/2014 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.06.2014 г. в 10,20 ч.
3361
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъ д – П л о вд и в , Х І
състав, съобщава, че е образувано адм. дело
№ 3535/2013 г. по жалби на Иван Ненков Ненков,
Недялка Христова Видева, Ана Ганчева Иванова
и Ася Иванова Иванова – всички от Пловдив,
с които са оспорили Заповед № 13 ОА 1495 от
13.06.2013 г. на кмета на община Пловдив, с
която е одобрено изменение на ПУП – план за
регулация за част от кв. 6 и кв. 6а по плана на
„Артерия Аерогара“, Пловдив, като: 1. от кв. 6
се образуват нови кв. 6 и кв. 6б; 2. отваря се
нова улица от о. т. 190 до о. т. 95г – нова, с
широчина 18 м, и се променя широчината на
съществуваща улица от о. т. 91 до о. т. 91а и
става 19,20 м; коригира се широчината на улица
Райна Княгиня от о. т. 91 до о. т. 182 и част
от улица Иван Драсов от о. т. 182 до о. т. 184,
съгласно представеното геодезическо заснемане; 3. в кв. 6 се променя северната и източната
регулационна линия по геодезическо заснемане
на съществуващи бордюри по ул. Васил Левски,
ул. Филипово, улица между о. т. 190 – о. т. 95г и
се образуват УПИ І-505.1006, общ. застрояване
и зеленина, УПИ ІV-505.181, общ. застрояване;
4. в нов кв. 6б се образува УПИ І – комплексно
жилищно и обществено застрояване; 5. в кв. 6а
се променя североизточната и югозападната
регулационна линия по геодезическо заснемане
на съществуващи бордюри по ул. Иван Драсов,
ул. Райна Княгиня, ул. Филипово и се образуват
УПИ І – комплексно жил. и общ. застрояване,
и УПИ ІІІ – обществено и жилищно застрояване, по корекцията на регулацията със зелени
и кафяви линии, щрихи и надписи на плана и
служебно нанесена корекция с виолетов цвят
на новообразуваните УПИ в кв. 6а. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
за явен в съответната админист раци я, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересованото лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
лице на заявителя. Адм. дело № 3535/2013 г. е
насрочено за 14.07.2014 г. от 9 ч .
3362
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Административният съд – София-град, второ
отделение, 33 състав, съобщава, че по жалба срещу Решение № 404 от 18.07.2013 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на ПУП – план
за рег ула ц и я и реж и м и на зас т роя ва не за
преструктуриране на ж.к. Борово, в граници:
бул. Гоце Делчев – бул. България – ул. Тодор
Каблешков и ул. Стефан Тошев, в частта му по
отношение на бул. Тодор Каблешков в участъка,
прилежащ на кв. 285в – от о.т. 323 до о.т. 416,
е образувано адм.д. № 11710/2013 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 18.09.2014 г. в 13,30 ч. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
3363
Районният съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, III състав, призовава Садифе Ахмедова Мюслюмова, родена на 16.11.1928 г., без
регистрирани постоянен и настоящ адрес в Република България, живуща в Република Турция
на неизвестен адрес, като ответница по гр.д.
№ 201/2013 г. по описа на съда, заведено от
Вели Гюлер, Али Сали Мистан, Фатмегюл Салиева Велиева, Али Хюсеин Мюслюм, Мюслюм
А ли Мюслюм и Зейнал Юсеинов Шабанов,
по чл. 341 и сл. ГПК – за делба на останали в
наследство от общия им наследодател Шабан
Мусов Джелилов недвижими имоти, да се яви
в съда в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ за връчване
на преписи от исковата молба с приложенията
към нея, в противен случай ще є бъде назначен
служебен защитник. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3348
Ловешкият районен съд, гражданска колегия, VІІ състав, уведомява Алис Гудрин ГробНиколова, гражданка на Република Германия,
родена на 22.03.1955 г., че срещу нея е заведено
гр. д. № 648/2014 г. по описа на ЛРС от Ивайло
Димитров Николов и че в деловодството на
съда в Ловеч, ул. Търговска 41, се намират исковата молба и приложенията към нея, препис
от които може да получи в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. Предупреждава Алис Гудрин Гроб-Николова, че ако
не се яви в съда в двуседмичния срок, съдът ще
є назначи особен представител.
3364
Харман лийск и ят районен съд п ризовава
Михаил Константинов Георгиев и Румяна Константинова Христова с последен известен адрес
Пловдив, ул. Колю Фичето 15, ет. 2, ап. 7, сега
с неизвестен адрес, да се явят в съдебно заседание на 30.06.2014 г. в 11 ч. като ответници по
гр. д. № 442/2007 г. по описа на съда, заведено
от Господин Русев, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ.
3349
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
13. – ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2013 г.
’000 лв.

2012 г.
’000 лв.

Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
146
152
Mашини и съоръжения
339
383
Инвестиционни имоти
1 031
1 031
Финансови активи
1 245
1 245
Нетекущи активи
2 761
2 811
Текущи активи
Финансови активи
19 161
12 647
Вземания, свързани с инвестиции
133
508
Вземания от свързани лица
721
662
Други вземания
123
384
Парични средства
1 992
1 453
Текущи активи
22 130
15 654
Общо активи
24 891
18 465
Собствен капитал
Акционерен капитал
10 500
10 500
Други резерви
1 055
1 055
Резерв от бизнескомбинации
(361)
(361)
Неразпределена печалба
7 406
2 163
Общо собствен капитал
18 600
13 357
Пенсионни резерви
6 010
4 855
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг
3
Отсрочени данъчни пасиви
28
22
Нетекущи пасиви
28
25
Текущи пасиви
Задължения по финансов лизинг
20
Търговски и други задължения
89
136
Задължения към персонала и осигурителни институции
164
72
Текущи пасиви
253
228
Общо пасиви
281
253
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви
24 891
18 465
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща
на 31 декември
2013 г.
’000 лв.
10 359
(7 637)
2 722
(1 147)
3 609

Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Печалба от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти, нетно
(4)
Други финансови приходи, нетно
69
Печалба преди данъци
5 249
Разходи за данъци върху дохода
(6)
Печалба за годината
5 243
Общо всеобхватен доход за годината
5 243
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Парични плащания към пенсионни фондове

2012 г.
’000 лв.
8 673
(6 113)
2 560
(1 096)
(869)
(20)
42
617
(5)
612
612

2013 г.
’000 лв.

2012 г.
’000 лв.

10 107
(105)

8 725
(31)

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Постъпления, свързани с пенсионни резерви
Плащания към търговски контрагенти
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Плащания към персонал и осигурителни институции
Други парични потоци от основна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Получени лихви и дивиденти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по договори за финансов лизинг
Други парични потоци от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2013 г.
’000 лв.
7
(2 554)
(2 168)
(2 045)
14
3 256

2012 г.
’000 лв.
5
(2 501)
(1 313)
(2 054)
13
2 844

(89)
(5 205)
804
(4)
534
(3 960)

(38)
(3 671)
1 395
(20)
429
(1 905)

(24)
(139)
(163)
(867)
1 453
586

(28)
(95)
(123)
816
637
1 453

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Салдо към 1 януари 2012 г.
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход
за годината
Салдо към 31 декември
2012 г.
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход
за годината
Салдо към 31 декември
2013 г.

Основен
капитал
10 500
-

Други Резерв от бизнес- Неразпределена
резерви
комбинации
печалба
1 055
(361)
1 551
612
612

Общо
капитал
12 745
612
612

10 500

1 055

(361)

2 163

13 357

-

-

-

5 243
5 243

5 243
5 243

10 500

1 055

(361)

7 406

18 600

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината,
приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.
Резерв минимална
доходност
ППФ
Салдо към 1 януари 2012 г.

529

Резерв
минимална
доходност
УПФ
3 218

Изменение на пенсионно
осигурителните резерви
С а л до к ъм 31 декем ври
2012 г.
Изменение на пенсионно
осигурителните резерви
С а л до к ъм 31 декем ври
2013 г.

122

Изготвил:
Д. Моллов

Пожизнен пенси- Пожизнен пенонен резерв ДПФ сионен резерв
УПФ

Общо пенсионноосигурителни
резерви

6

1

3 754

974

-

5

1 101

651

4 192

6

6

4 855

100

1 047

-

8

1 155

751

5 239

6

14

6 010

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков
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13а. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2013 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедливата ст-ст
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки
Задължения, свързани с инвестиции
Данъчни задължения

4 572
53 476
483
1 698
60 229

2012 г.
’000 лв.
4 572
51 694
275
454
56 995

145
2
240
20
405
2
Нетни активи в наличност за доходи
59 824
54
Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2013 г.
’000 лв.
4 002

Печалби за финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
(13)
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
3 989
Вноски за осигурени лица
5 876
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
59
фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
5 935
Изплатени суми по осигурителни и пенсионни договори
(4 032)
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
(224)
Удръжки и такси за ПОАД
(541)
Намаления, свързани с осигурителни вноски
(4 797)
Увеличение, нетно
5 127
Нетни активи в наличност в началото на периода
54 697
Нетни активи в наличност в края на периода
59 824
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2013 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания за данъци, нето
Други плащания, нето
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

118
134
42
4
298
697

2012 г.
’000 лв.
3 943
(3)
3 940
6 060
105
6 165
(3 563)
(203)
(536)
(4 302)
5 803
48 894
54 697
2012 г.
’000 лв.

5 876
(3 941)
(514)
59
(224)
(28)
(1)
1 227

6 060
(3 475)
(573)
105
(203)
(91)
1 823

1 872
(14)
(13 397)
13 042
(18)
6
1 491

2 521
(27)
(22 157)
16 269
(306)
8
(3 692)
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С Т Р. 3 9

2013 г.
2012 г.
’000 лв.
’000 лв.
Загуба от валутна преоценка на парични средства
(27)
(43)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
(2 691)
(1 912)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
1 300
3 212
Пари и парични еквиваленти в края на периода
3 991
1 300
Изготвил:
Изпълнителни директори:
Д. Моллов
С. Стойнов
К. Червенков
13б. – Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива ст-ст
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки
Задължения, свързани с инвестиции
Нетни активи в наличност за доходи

2013 г.
’000 лв.

2012 г.
’000 лв.

18
487
4
16
527

16
407
1
10
435

091
615
406
935
047

475
1 822
2 297
524 750

892
791
169
095
947

476
15 057
321
15 854
420 093

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2013 г.
’000 лв.
24 464
57
24 521
74 968
37 393
112 361
(481)
(23 342)
(8 402)
(32 225)
104 657
420 093
524 750

2012 г.
’000 лв.
33 550
6
33 556
64 775
19 093
83 868
(331)
(12 505)
(7 034)
(19 870)
97 554
322 539
420 093

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания към пенсионен резерв
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти

2013 г.
’000 лв.

2012 г.
’000 лв.

74 966
(473)
(8 403)
26 005
(11 954)
(8)
80 133

64 775
(326)
(7 097)
13 921
(7 333)
(5)
63 935

20 240

17 206
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2013 г.
2012 г.
’000 лв.
’000 лв.
Платени лихви
(74)
(164)
Придобиване на финансови активи
(245 543)
(268 129)
Постъпления от продажба на финансови активи
147 007
167 512
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
(1 269)
(2 120)
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
109
36
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно
26
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(79 504)
(85 659)
Загуба от валутна преоценка на парични средства
(86)
(259)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
543
(21 983)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
31 633
53 616
Пари и парични еквиваленти в края на периода
32 176
31 633
Изготвил:
Изпълнителни директори:
Д. Моллов
С. Стойнов
К. Червенков
13в. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки
Нетни активи в наличност за доходи

2013 г.
’000 лв.

2012 г.
’000 лв.

2 967
69 591
672
2 103
75 333

2 854
64 279
349
696
68 178

101
101
75 232

68
2 952
3 020
65 158

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2013 г.
’000 лв.
3 981

2012 г.
’000 лв.
4 654

39
4 020
8 543
3 768
12 311
(1 537)
(3 602)
(1 118)
(6 257)
10 074
65 158
75 232

4 654
8 192
3 308
11 500
(982)
(2 045)
(1 002)
(4 029)
12 125
53 033
65 158

2013 г.
’000 лв.

2012 г.
’000 лв.

8 535
(1 537)
(1 085)
2 199

8 179
(982)
(1 024)
2 441

Отчет за паричните потоци

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
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Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Загуба от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Д. Моллов

С Т Р. 4 1
2013 г.
’000 лв.
(2 033)
74
6 153

2012 г.
’000 лв.
(1 178)
35
7 471

2 500
2 529
(18)
(47)
(20 591)
(38 734)
14 841
22 989
(108)
(692)
22
6
(3 354)
(13 949)
(38)
(45)
2 761
(6 523)
2 333
8 856
5 094
2 333
Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

3281
265. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
Хил. лв.
2013 г.
2012 г.
Активи
Нетекущи активи
Машини и съоръжения
440
365
Нематериални активи
24
17
Инвестиционни имоти
3 295
3 295
Дългосрочни финансови активи
22 389
14 873
Финансови активи на разположение за продажба
724
252
Други нетекущи финансови активи
286
Предплатени суми
98
Отсрочени данъчни активи
17
15
Общо нетекущи активи
26 987
19 103
Текущи активи
Материални запаси
2
3
Търговски вземания
34
39
Вземания от свързани лица
779
603
Вземания по репо сделки
505
1 505
Други вземания
964
471
Пари и парични еквиваленти
2 769
1 502
Текущи активи
5 053
4 123
Общо активи
32 040
23 226
Собствен капитал
Акционерен капитал
10 500
10 500
Резерви
343
258
Неразпределена печалба
2125
869
Общо собствен капитал
12 968
11 627
Пенсионни резерви
15 044
10 291
Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг
75
48
Отсрочени данъчни пасиви
28
28
Общо нетекущи пасиви
103
76
Текущи пасиви
Провизии
40
10
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2013 г.
131
42
796
18
46
2811
41
3 925
4 028
32 040

Пенсионни и други задължения към персонала
Задължения по финансов лизинг
Търговски задължения
Краткосрочни задължения към свързани лица
Данъчни задължения
Задължения по репо сделки
Други задължения
Текущи пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

2012 г.
118
44
1 012
18
10
20
1 232
1 308
23 226

Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Резултат от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви, нетно
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Разходи за обезценка на финансови активи
Други приходи
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Резултат от дейността за периода преди данъци
Разходи за данъци върху дохода, нетно
Нетен резултат за периода
Доход на акция

2013 г.
13 171
(9 324)
3 847
(4 747)

Хил. лв.
2012 г.
11 215
(7 736)
3 479
(3 200)

2248
(11)
(16)
76
62
1 459
(118)
1 341
лв.
1,28

595
(11)
(16)
91
(12)
926
(75)
851
лв.
0,81

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Хил. лв.
Акционерен
капитал

Резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2013 г.
Заделяне на законови резерви
Общо сделки със собственици
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината
Салдо към 31 декември 2013 г.

10 500
10 500

258
85
85
343

869
(85)
(85)
1341
1341
2 125

11 627
1341
1341
12 968

Салдо към 1 януари 2012 г.

10 500

176

839

11 515

Заделяне на законови резерви
Възстановени суми
Общо сделки със собственици
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината
Салдо към 31 декември 2012 г.

10 500

82
82
258

(82)
(739)
(821)
851
851
869

(739)
(739)
851
851
11 627

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Плащания към пенсионни фондове
Постъпления от търговски контрагенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал и осигурителни институции
Плащания за данъци

2013 г.

Хил. лв.
2012 г.

12 720
(152)
1 235
(7 009)
(2 935)
(241)

11 107
(44)
474
(5 443)
(2 597)
(222)
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Плащания за данък върху дохода
Други парични потоци от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Продажба на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Получени лихви
Получени дивиденти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Отрицателни валутнокурсови разлики, нетно
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2013 г.
(82)
(2)
3 534

2012 г.
(128)
(4)
3 143

(153)

(110)

(11 220)
8 435
556
200
(11)
(2 193)

(6 423)
3 148
552
175
(11)
(2 669)

(81)
(81)
1 260
7
1 502
2 769

(69)
(69)
405
(27)
1 124
1 502

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща на 31 декември
Хил. лв.
Резерв
минимална
доходност
ППФ

Резерв
минимална
доходност
УПФ

1 100

5 950

22

15

7 087

500

2 700

5

(1)

3 204

Салдо към 31 декември 2012 г.
Изменение на пенсионноосигурителните
резерви

1 600

8 650

27

14

10 291

700

4 050

6

(3)

4 753

Салдо към 31 декември 2013 г.

2 300

12 700

33

11

15 044

Салдо към 1 януари 2012 г.
Изменение на пенсионноосигурителните
резерви

Изготвил:
Т. Петрова

Пожизнен Пожизнен Общо пенпенсионен пенсионен
сионнорезерв
резерв
осигурителУПФ
ДПФ
ни резерви

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева

265а. – ППФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2013 г.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

4
104
4
3
117

Хил. лв.
2012 г.

105
946
897
609
557

4 105
85 741
4 583
152
94 581

2
101
6
109

2
79
80
161

117 448

94 420
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Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

7 429
(13)
7 416
13 488
10 597
24 085
(2 472)
(4 285)

6 857
(12)
6 845
12 241
3 259
15 500
(1 360)
(2 866)

(1 716)
(8 473)
23 028

(1 475)
(5 701)
16 644

94 420
117 448

77 776
94 420

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени суми към държавния бюджет
Удръжки и такси за ПОК
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение/(намаление), нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
Хил. лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Постъпления от други пенсионни фондове
Други плащания от/към ПОК
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от основна дейност
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от сделки с чуждестранна валута
Плащания по сделки с чуждестранна валута
Постъпления от продажба на инвестиции
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

2013 г.

2012 г.

13 488
(2 472)
(1 694)
7 522
(1 209)
(2)
15 633

12 343
(1 360)
(1 490)
1 808
1
(1 415)
(2)
9 885

3 848
(50 910)
134
(82)
33 995
(22)
11
(13 026)
2 607
1 002
3 609

3 521
(39 487)
507
(472)
17 594
(23)
12
(18 348)
(8 463)
9 465
1 002

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева

265б. – УПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2013 г.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи

24
597
10
20
652

604
217
203
661
685

Хил. лв.
2012 г.
24 164
510 241
4 406
4 614
543 425
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Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

2013 г.

2012 г.

1
566
4
571

1
458
480
939

652 114

542 486

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Прехвърлени средства към пенсионен резерв
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОК
Намаления, свързани с осигурителни вноски

32 166
(9)
32 157
95 413
25 399
120 812
(674)
(6)
(31 954)
(10 707)
(43 341)

52 929
(6)
52 923
85 099
9 727
94 826
(456)
(4)
(18 504)
(9 223)
(28 187)

Увеличение, нетно

109 628

119 562

Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

542 486
652 114

422 924
542 486

2013 г.

Хил. лв.
2012 г.

95 413
(674)
(10 598)
(1)
(6)
12 082
(18 637)
77 579

85 099
(456)
(9 114)
(63)
(4)
3 160
(11 937)
66 685

30 005
(382 498)
285 673
(696)
233
(82)
(67 365)

21 341
(270 573)
176 798
(4 017)
7
93
(76 351)

10 214
10 449
(2)

(9 666)
20 129
(14)

20 661

10 449

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Други плащания към ПОК
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на
парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
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265в. – ДПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодеса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Нетни активи в наличност за доходи

Хил. лв.

2013 г.

2012 г.

3 426

3 426

50 953
2 526
506
57 411

41 067
2 391
86
46 970

3
112
15
130

3
66
26
95

57 281

46 875

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Загуба/печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Постъпили суми от пожизнения пенсионен резерв от ПОК
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Преведени средства на държавния бюджет
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания
Намаления, свързани с осигурителни вноски

3 269
(12)
3 257
4 979

4 056
(12)
4 044
4 202

6 470
1
11 450
(3 428)
(519)
(30)
(324)
(4 301)

1 516
1
5 719
(2 973)
(377)
(29)
(370)
(3 749)

Увеличение, нетно

10 406

6 014

Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

46 875
57 281

40 861
46 875

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания към пенсионери
Платени такси на ПОК
Възстановени такси от ПОК
Пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно

2013 г.

Хил. лв.
2012 г.

4 979
(3 311)
(117)
(422)
144
1
6 470
(519)
(25)

4 202
(2 862)
(111)
(435)
34
1
1 516
(377)
(30)

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно намаление/увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Т. Петрова
3338
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална мрежа за децата“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя
покана към членовете на НМД за участие в
общо събрание на сдружението на 23.06.2014 г.
в 9 ч. в офиса на сдружението – София, бул. Витоша 58, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността; 2. промени в устава; 3. приемане на
стратегията; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
на събранието са на разположение на членовете
на сдружението в неговия офис.
3396
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Институт за българска философска култура“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 23.06.2014 г. в 14 ч. в седалището на ИБФК в София, ул. Алфред Нобел 1,
бл. 4, вх. Б, ап. 10, общо събрание при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на ИБФК през 2013 г.; 2. одобряване на финансов отчет на ИБФК за 2013 г.; 3. приемане на
насоки за бъдещата дейност на ИБФК; 4. разни.
Материалите, свързани с общото събрание, се
намират в седалището на ИБФК и са на разположение на членовете му.
3366
63. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 26.06.2014 г. в 18 ч. в сградата на „Корпоративна търговска банка“ – АД,
София, ул. Граф Игнатиев 10, общо събрание на
фондацията при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на фондация
„Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета за
2013 г.; 2. приемане на програма за дейността и
бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2014 г.;
3. приемане на нови настоятели на фондацията;
4. разни.
3365

С Т Р. 4 7
2013 г.
7 200

2012 г.
1 938

1 607
(22 338)
13 202
(19)
9
(7 539)

1 804
(20 095)
16 443
(20)
10
(1 858)

(339)
854
(9)
506

80
775
(1)
854

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
30. – Управителният съвет на фондация „Етномедика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 6Б, ал. 1 от устава свиква общо събрание на
членовете на фондацията на 30.06.2014 г. в 11 ч.
на адрес София, ж.к. Красна поляна, ул. Георги
Папанчев 14, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на фондацията на изпълнителния
директор за периода 21.11.2012 – 30.06.2014 г.; 2.
разглеждане и приемане на депозирана молба
от Сашко Неделчев Стойчев – член на управителния съвет, за отписването и заличаването
му като член на управителния съвет във връзка
с негови лични ангажименти и на основание
чл. 6Б, ал. 4 и чл. 6В, ал. 1 от учредителния
акт на фондация „Етномедика“; 3. разглеждане
и гласуване за приемане на депозирана молба
от Йордан Станчев за член на фондация „Етномедика“ и член на управителния съвет на
фондацията; 4. обсъждане и вземане на решения
по текущи проблеми. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
3398
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Студенти за европейска перспектива“, Велико
Търново, по своя инициатива на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 1.07.2014 г. в 10 ч. на адрес Велико
Търново, ул. Никола Габровски 31, вх. А, ет. 4,
ап. 9, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за освобож даване на А дриан Динков Янев като член на УС на сдружението; 2.
вземане на решение за намаляване на броя
на членовете на управителния съвет на сдружението от 7 на 6 членове; вземане на решение за изменение на чл. 32, ал. 3 от устава
на сдружението, касаещ броя на членовете в
УС на сдружението; 3. вземане на решение за
прекратяване на сдружение „Студенти за европейска перспектива“; 4. вземане на решение
за назначаване на ликвидатор и определяне на
срок за извършване на ликвидацията; 5. определяне на лице, което да извърши необходимите
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правни и фактически действия по изпълнение
на взетите решения. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе следващия ден на същото място и час
и при същия дневен ред.
3351
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Ферайн Дойч
Дратхаар Булгариен“, гр. Раковски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.08.2014 г. в 12 ч. в Димитровград, ул. Цар Симеон 9, Клуб на СЛР Димитровград, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет на управителния
съвет; 2. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 3. освобождаване на членове
на управителния съвет и избор на нови членове
на тяхно място; определяне срок на мандата на
управителния съвет; 4. обсъждане и приемане
план за работата и бюджет на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Поканват се да
присъстват всички настоящи членове на ВДД
БГ към датата на общото събрание. Писмените
материали за общото събрание са на разположение за запознаване на адреса на управление
на сдружението.
3352
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Васил Чавдаров Василев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Център по бойни
изкуства и самозащита Джи Док Че“, в ликвидация
по ф. д. № 1703/94 г., кани всички кредитори на
сдружението в 7-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да предявят вземанията си.
3350
Елин Господинов Топалов – временен синдик
на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“ по т.д. № 94/2013 г. по описа на
Окръжния съд – Враца, т.о., на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 689 ТЗ обявява,
че на 9.05.2014 г. в изпълнение изискванията на
чл. 686, ал. 1, т. 1 и 2 ТЗ е съставил списък на
приетите предявени вземания и вземанията по
чл. 687, ал. 1 ТЗ към сдружение „Туристическо
дружество Веслец – Враца“. Списъкът е предоставен на разположение на кредиторите на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“
и на длъжника в канцеларията на Окръжния
съд – Враца, т.о., по т.д. № 94/2013 г.
3355
Лазарина Иванова Плашкова – ликвидатор
на сдружение „Браншово сдружение Български
оптически съюз“, София, в ликвидация по ф.д.
№ 4758/2005 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3387

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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