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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г.,
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 134 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „при участие в
операции и мисии“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. в международни организации или в
други международни инициативи.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Военна служба може да се изпълнява и на територията на страната в състава
на многонационални формирования или на
длъжности в международни организации или
в други международни инициативи.
(4) Длъжностите по ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3
се заемат за срок три години с възможност
за еднократно удължаване на срока до една
година, доколкото не е предвидено друго в

закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане
на съответната длъжност.
(5) Условията и редът за заемането на
длъжностите по ал. 2 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона, а в случаите
на командироване в задгранично представителство на Република България – и със Закона
за дипломатическата служба. Финансовите
условия за командироването на длъжности
извън територията на страната се определят
с акт на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 160, ал. 3 думите „заемащи академичните длъжности „доцент“ или „професор“
се заменят с „по ал. 2“.
§ 3. Създава се чл. 290б:
„Чл. 290б. (1) Министърът на отбраната
след получено писмено съгласие на цивилния
служител може да командирова цивилния
служител временно да изпълнява служба в
задгранично представителство на Република България, в международна организация
или в друга международна инициатива на
територията на страната и извън нея, когато
това произтича от международен договор,
от членство в съответната меж дународна
организация или международна инициатива. Командироването е за срок три години
с възможност за еднократно удължаване на
срока на командироването до една година,
доколкото не е предвидено друго в закон,
международен договор или в изискванията
на приемащата организация за заемане на
съответната длъжност. Командироването в
задгранично представителство на Република
България се извършва след съгласуване с
министъра на външните работи.
(2) В случаите по ал. 1, когато цивилният
служител работи във военно формирование
или в структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната, командироването
се извършва след писмено съгласие на съответния работодател или орган по назначаване
на служителя.
(3) За времето на командироването цивилният служител получава основната си заплата,
съответно основното си възнаграждение, и
допълнителни възнаграждения, ако са предви-
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дени по закон, от съответната структура или
военно формирование, в което е възникнало
служебното или трудовото му правоотношение. Ръководителят на международната
организация или на международната инициатива или ръководителят на задграничното
представителство, или оправомощено за това
длъжностно лице изпраща периодично на
съответния работодател или орган по назначаване оценка за работата на командирования
служител и друга информация, в случай че
това е необходимо за оценяване изпълнението
на длъжността му.
(4) При виновно нарушаване на служебните задължения, свързани с длъжността
по ал. 1, ръководителят на международната
организация или международната инициатива или ръководителят на задграничното
представителство, или оправомощено за това
длъжностно лице изпраща информация и
предложение за търсене на дисциплинарна
отговорност до съответния работодател или
орган по назначаване като дисциплинарнонаказващ орган на цивилния служител.
(5) Условията и редът за командироване по
ал. 1 се определят с правилника за прилагане
на закона, а в случаите на командироване в
задгранично представителство на Република
България – и със Закона за дипломатическата
служба. Финансовите условия за командироването на длъжности извън територията на
страната се определят с акт на Министерския
съвет.“
§ 4. Член 295 се изменя така:
„Чл. 295. Брутното месечно възнаграждение,
съответно брутната месечна заплата, на цивилните служители се състои от основно месечно
възнаграждение, съответно основна месечна
заплата, и допълнителни възнаграждения.“
§ 5. В чл. 296, ал. 1 в текста преди т. 1
след думите „цивилните служители“ се добавя „работещи по трудово правоотношение в
Българската армия и в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, за
които не се прилагат Законът за държавния
служител и чл. 107а от Кодекса на труда“.
§ 6. В чл. 297, ал. 1 след думата „служители“ се добавя „по чл. 296, ал. 1“.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 86а се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Заглавието се изменя така: „Командироване в друга администрация, в международна
организация или в друга международна инициатива на територията на страната“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При условията на ал. 1 държавен служител може да бъде командирован временно
да изпълнява службата си в международна
орга н иза ц и я и л и в д ру га меж д у народ на
инициатива на територията на страната за
срок три години с възможност за еднократно
удължаване на срока на командироването до
една година, освен ако е предвидено друго в
закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане
на съответната длъжност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „от приемащата администрация“
се добавя „от международната организация
или от съответния орган на международната
инициатива“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
изречение второ след думите „на приемащата администрация“ се поставя запетая и се
добавя „на международната организация или
на международната инициатива“.
§ 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 72б се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При услови ята на а л. 1 държавен
служител може да бъде командирован временно да изпълнява служба в международна организация или в друга международна
инициатива на територията на страната за
срок три години с възможност за еднократно
удължаване на срока на командироването до
една година, освен ако е предвидено друго в
закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане
на съответната длъжност.“
§ 9. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
в чл. 169 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При услови ята на а л. 1 държавен
служител може да бъде командирован временно да изпълнява служба в международна организация или в друга международна
инициатива на територията на страната за
срок три години с възможност за еднократно
удължаване на срока на командироването до
една година, освен ако е предвидено друго в
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закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане
на съответната длъжност.“
§ 10. В рамките на бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. и за 2016 г. се
предвиждат средства за административното
осигуряване на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите
от резерва (СИОР) на страните – членки на
НАТО, поето от Република България и осъществявано от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, които се предоставят
при условията и по реда, предвидени в акта
на министъра на отбраната по чл. 226м, ал. 3.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 48
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за електронните съобщения, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 26 март 2015 г.
Издаден в София на 27 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41
от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43
и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93
от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105
от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27,
28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. Създават се чл. 251б – 251и:
„Чл. 251б. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, съхраняват за срок от 6 месеца
данни, създадени или обработени в процеса
на тяхната дейност, които са необходими за:
1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
2. идентифициране на направлението на
връзката;
3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
4. идентифициране на типа на връзката;
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5. идентифициране на крайното електронно
съобщително устройство на потребителя или
на това, което се представя за негово крайно
устройство;
6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.
(2) Данните по ал. 1 се съхраняват за
нуждите на националната сигурност и за
предотвратяване, разкриване и разследване
на тежки престъпления.
(3) Други данни, включително разкриващи
съдържанието на съобщенията, не могат да
бъдат съхранявани по този ред.
(4) Данните по ал. 1 се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на
Закона за защита на личните данни.
Чл. 251в. (1) Право да искат извършване
на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, когато данните са необходими за изпълнение
на техните правомощия, имат:
1. специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция
„Национална сигурност“;
2. Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и териториалните є звена, Главна
дирекция „Гранична полиция“ и териториалните є звена, дирекция „Вътрешна сигурност“,
Столичната дирекция на вътрешните работи
и областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи;
3. службите „Военна информация“ и „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
4. Националната разузнавателна служба.
(2) За достъп до данните по чл. 251б, ал. 1
се изготвя мотивирано писмено искане от
съответния ръководител на органите по ал. 1
или оправомощено от него лице, съдържащо:
1. правното основание и целта, за която е
необходим достъпът;
2. регистрационния номер на преписката, по
която е необходимо извършване на справката,
и данни за потребителя, когато е известен;
3. данните, които следва да се отразят в
справката;
4. периода от време, който да обхваща
справката;
5. пълно и изчерпателно посочване на фак
тите и обстоятелствата, обуславящи целта по
чл. 251б, ал. 2;
6. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните.
(3) За направените искания органите по
ал. 1 водят специален регистър, който не е
публичен.
Ч л. 251г. (1) Дос т ъп ът до да н н и т е по
чл. 251б, ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от
оправомощен от него съдия по седалището
на органа, който е поискал достъп, за което
се издава разпореждане за предоставяне на
достъп до данните.
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(2) Достъпът до данни по чл. 251б, ал. 1,
които се отнасят до председател на районен
съд, негов възходящ, низходящ, брат или
сестра, съпруг или лице, с което се намира
във фактическо съпружеско съжителство, се
осъществява след разрешение от председателя
на съответния окръжен съд.
(3) Разпореждането по ал. 1 и 2 се мотивира
и задължително съдържа:
1. данните, които следва да се отразят в
справката;
2. периода от време, който да обхваща
справката;
3. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните;
4. име, длъжност и подпис на съдията.
(4) За дадените мотивирани разрешения или
откази в съответните районни съдилища се
води специален регистър, който не е публичен.
(5) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 251б, ал. 1 се предоставят на съда и на органите на досъдебното
производство при условията и по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс.
Чл. 251д. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, са длъжни да осигурят
възможност 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата, за постъпване на разпореждането
по чл. 251г, ал. 1 и по чл. 251з, ал. 2.
(2) Ръководителите на предпри яти ята,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изпращат на
Комисията за регулиране на съобщенията
списък, в който се посочват:
1. актуален адрес за получаване на разпореждането по чл. 251г, ал. 1 и по чл. 251з, ал. 2;
2. име, презиме, фамилия и длъжност на
оправомощените длъжностни лица, които да
получават разпорежданията по чл. 251г, ал. 1
и по чл. 251з, ал. 2, както и телефони за връзка с тях; при промяна на данните в срок до
24 часа се уведомява писмено Комисията за
регулиране на съобщенията и нейният председател незабавно предоставя списъците на
ръководителите на органите по чл. 251в, ал. 1.
Чл. 251е. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, извършват справка за данните по
чл. 251б, ал. 1 след постъпване на мотивирано
разпореждане за достъп. Постъпилото разпореждане за достъп се регистрира в специален
регистър, който не е публичен.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, във възможно най-кратък срок, но не
повече от 72 часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по
чл. 251г, ал. 1 и по чл. 251з, ал. 2, изпращат
данните на длъжностното лице по чл. 251г,
ал. 3, т. 3. Министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или писмено опра-
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вомощени от тях длъжностни лица могат да
определят конкретен срок, в който данните
да бъдат изпратени.
(3) Справка за данните по чл. 251б, ал. 1
в предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
могат да извършват единствено длъжностни
лица, писмено оправомощени от съответния
ръководител на предприятието.
(4) След изготвянето є справката се подписва от ръководителя на съответното предприятие, предоставящо обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, или от
писмено оправомощено от него длъжностно
лице. Справката се регистрира в специален
регистър и се изпраща на определеното в
разпореждането длъжностно лице, на което
да се предоставят данните.
(5) При наличие на възможност разпореждането на съдията и справката по ал. 4
се изпращат по електронен път при спазване
изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ
и електронния подпис.
(6) Данните, до които е осъществен достъп
и са били съхранени, могат да бъдат запазени
от предприятието, което ги е предоставило, за
срок не по-дълъг от три месеца от датата на
предоставяне на органа, отправил искането за
достъп, по негово искане и след разрешение,
издадено по реда на чл. 251г.
Чл. 251ж. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, са длъжни да унищожат данните след изтичането на сроковете по чл. 251б,
ал. 1 и 4 и до всяко 5-о число на месеца да
предоставят на Комисията за защита на личните данни протокол за унищожените през
предходния месец данни. Комисията за защита
на личните данни създава и поддържа регистър на предоставените протоколи, който не е
публичен. Комисията за защита на личните
данни извършва проверки за законосъобразност на съхраняването и унищожаването на
данните от предприятията по реда на чл. 261а.
(2) Справката по чл. 251е, ал. 1, която не
се използва при образуване на досъдебно
производство, независимо дали представлява
класифицирана информация, се унищожава в
тримесечен срок от датата на получаването
є от тричленна комисия в състав, определен
от съответния ръководител на органите по
чл. 251в, ал. 1, за което се изготвя протокол.
Протоколът се изпраща незабавно на председателя на съответния съд, дал разрешението,
и се вписва в регистъра по чл. 251г, ал. 4.
Чл. 251з. (1) Данните по чл. 251б, ал. 1
могат да се предоставят и по молба на компетентен орган на друга държава, когато това
е предвидено в международен договор, който
е в сила за Република България.
(2) Достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1
се осъществява при постъпило искане от
ръководител на главна или специализирана
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дирекция по чл. 251в, ал. 1, т. 1 и 2, след
писмено разрешение от председателя на Софийския градски съд или от оправомощен от
него съдия, за което се издава разпореждане
за предоставяне на достъп до данните. За дадените разрешения или откази в Софийския
градски съд се води специален регистър, който
не е публичен.
(3) За резултата от изготвената справка
за данните по чл. 251б, ал. 1 компетентният
орган на другата държава се уведомява по
предвидения в международния договор ред.
Чл. 251и. (1) Данните по чл. 251б, ал. 1,
т. 1 са:
1. при обществена телефонна услуга – телефонният номер на викащия и данни за
идентифициране на абоната или потребителя;
2. при интернет достъп, електронна поща
по интернет и интернет телефония – идентификатор, определен за потребителя, идентификатор на потребителя и телефонен номер,
определени за всяко съобщение, влизащо в
обществената телефонна мрежа, данни за
идентифициране на абоната или потребителя,
за когото са определени IP адрес, идентификатор на потребителя или телефонен номер
в момента на връзката.
(2) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 2 са:
1. при обществена телефонна услуга – наб
ран номер (викан телефонен номер) и в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер
или номера, към които е маршрутизирано
повикването, и данни за идентифициране на
абоната или потребителя;
2. при електронна поща по интернет и интернет телефония – идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя/ите
на интернет телефонно повикване, данни за
идентифициране на абоната или потребителя
и идентификатор на получателя, за когото е
предназначено съобщението.
(3) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 3 са:
1. при обществена телефонна услуга – дата
и час на началото и края на връзката;
2. за интернет достъп, електронна поща по
интернет и интернет телефония – дата и час
на влизане и излизане в/от услугата интернет
достъп, основаващи се на определена часова
зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на
услугата интернет достъп, и идентификатора
на абоната или потребителя, дата и час на
влизане и излизане в/от услугата електронна
поща по интернет или интернет телефония,
основаващи се на определена часова зона.
(4) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 4 са:
1. видът на използваната обществена телефонна услуга;
2. използваната интернет услуга при електронна поща по интернет или интернет телефония.
(5) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 5 са:
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1. при фиксирана телефонна услуга – за
викащия и викания телефонен номер;
2. при обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа – за
викащ и викан телефонен номер; международен
идентификатор на викащия мобилен абонат
(IMSI); международен идентификатор на викания мобилен абонат (IMSI); международен
идентификатор на викащото мобилно крайно
електронно съобщително устройство (IMEI);
международен идентификатор на виканото
мобилно крайно електронно съобщително
устройство (IMEI); в случай на предплатени
услуги – дата и час на началното активиране на
услугата и етикет за местоположение – идентификатор на клетката, от което е активирана
услугата и за идентифициране на абоната или
потребителя;
3. при интернет достъп, електронна поща
по интернет и интернет телефония – викащият
телефонен номер за комутируем достъп, цифрова абонатна линия (DSL) или друга крайна
точка на инициатора на връзката.
(6) Данни по чл. 251б, ал. 1, т. 6 са административни адреси на клетки на мобилна
наземна електронна съобщителна мрежа, от
които е генерирано или в които е терминирано повикване.“
§ 2. В чл. 261а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „чл. 250а“ се заменят
с „чл. 251б“.
2. В ал. 4, т. 1 думите „чл. 250б“ се заменят с „чл. 251в“, а думите „чл. 250в, ал. 4“ се
заменят с „чл. 251г, ал. 5“.
§ 3. В чл. 261б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „чл. 250б“ се заменят с
„чл. 251в“;
б) в т. 2 навсякъде думите „чл. 250а“ се
заменят с „чл. 251б“, а думите „чл. 250е“ се
заменят с „чл. 251ж“;
в) в т. 3 думите „чл. 250б“ се заменят с
„чл. 251в“;
г) в т. 4 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“.
3. В ал. 3 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“.
4. В ал. 4 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“ и думите „чл. 250б“ се заменят с
„чл. 251в“.
5. В ал. 5 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“.
6. В ал. 6 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“, а думите „чл. 250в, ал. 4“ се заменят
с „чл. 251г, ал. 5“.
§ 4. В чл. 327 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „чл. 250а“ се заменят с
„чл. 251б“.
2. В ал. 5 думите „чл. 250г“ се заменят с
„чл. 251д“.

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

3. В ал. 6 думите „чл. 250д“ се заменят с
„чл. 251е“.
§ 5. В чл. 332а думите „чл. 250а“ се заменят
с „чл. 251б“.
§ 6. В § 80, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за електронните
съобщения (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) думите
„чл. 251а“ се заменят с „чл. 251и“.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 171а, ал. 1 след думата
„придобие“ се добавя „съхранява“, а думата
„трафични“ се заличава.
§ 8. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.
и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 159:
а) заглавието се изменя така: „Задължение
за предаване на предмети, книжа, компютърни
информационни данни, данни за абоната на
компютърно-информационна услуга и други
данни“;
б) в ал. 1 думите „включително за трафика“
се заменят с „и други данни“.
2. Създава се чл. 159а:
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„Предоставяне на данни от предприятия,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги
Чл. 159а. (1) По искане на съда в съдебното
производство или въз основа на мотивирано разпореждане на съдия от съответния
първоинстанционен съд, издадено по искане
на наблюдаващия прокурор в досъдебното
производство, предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, предоставят създадените при
осъществяване на тяхната дейност данни,
които са необходими за:
1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
2. идентифициране на направлението на
връзката;
3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
4. идентифициране на типа на връзката;
5. идентифициране на крайното електронно
съобщително устройство на потребителя или
на това, което се представя за негово крайно
устройство;
6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.
(2) Данните по ал. 1 се събират, когато
това се налага за разследването на тежки
умишлени престъпления.
(3) Искането на наблюдаващия прокурор по
ал. 1 се мотивира и задължително съдържа:
1. информация за престъплението, за разследването на което се налага използването
на данни за трафика;
2. описание на обстоятелствата, на които
се основава искането;
3. данни за лицата, за които се изискват
данни за трафика;
4. периода от време, който да обхваща
справката;
5. разследващия орган, на който да се
предоставят данните.
(4) В разпореждането по ал. 1 съдът посочва:
1. данните, които следва да се отразят в
справката;
2. периода от време, който да обхваща
справката;
3. разследващия орган, на който да се
предоставят данните.
(5) Периодът от време, за който се иска
и разрешава предоставянето на данните по
ал. 1, не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(6) Когато справката съдържа данни, които
не са свързани с обстоятелствата по делото
и не допринасят за тяхното изясняване, по
мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението,
разпорежда нейното унищожаване. Унищожаването се извършва по ред, определен от
главния прокурор. В 7-дневен срок от получаване на разпореждането предприятията по
ал. 1 и наблюдаващият прокурор предоставят
на съдията, който го е издал, протоколите за
унищожаване на данните.“
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3. В § 1 от допълнителната разпоредба
ал. 2 се отменя.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2219

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, а л. 1 от Констит у ци ята на
Република България и чл. 12 от Закона за
Сметната палата
РЕШИ:
Избира Цветан Лилов Цветков за председател на Сметната палата.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 26 март 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ВЕСТНИК

УКАЗ № 47
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 146,
т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам комодор Димитър Ангелов
Ангелов – заместник-командир на Военноморските сили, за временно изпълняващ
задълженията на вакантната длъжност командир на Военноморските сили за срок до
назначаването на титуляр, но не по-дълъг от
една година, считано от 13 април 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
2254

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

2246

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 46
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 146,
т. 1 и чл. 162, т. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам контраадмирал Димитър
Минев Денев от длъжността командир на
Военноморските сили и от военна служба,
считано от 13 април 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
2253
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № Iз1429 от 2011 г. за униформеното облекло,
отличителните знаци и принадлежностите,
свързани с изпълнението на служебните
задължения на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71 от
2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и
бр. 4 и 32 от 2014 г.)
§ 1. В § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „31.12.2014 г.“ се
заменят с „31.12.2016 г.“.
§ 2. В § 4а от преходните и заключителните
разпоредби думите „за 2011 г. се осъществява
до 31 декември 2014 г.“ се заменят със „за
2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. се осъществява
до 31 декември 2016 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
2104
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“ по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; изм.,
бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 65, 68, 89 и 99 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2012 г., бр. 70 от
2013 г.; изм., бр. 61 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 17 думите „Наредба № 1
от 2004 г. за определяне на минимални цени
в устройственото планиране и инвестиционното проектиране“ се заменят с „Методика за
определяне на размера на възнагражденията
за предоставяне на проектантски услуги от
инженерите в устройственото планиране и в
инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 17 от
2008 г.)“.
§ 2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти и за
преработка на продукти от приложение № 1 в
продукти извън приложение № 1 се предоставя
при спазване на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88
от Договора за създаване на Европейската
общност към минималната помощ (ОВ, L 379,
28.XII.2006 г., и Българско специално издание:
глава 08, том 05) (Регламент (ЕО) № 1998/2006)
за договори за отпускане на финансова помощ,
сключени до 30 юни 2014 г.
(2) Финансова помощ за преработка и/или
маркетинг на горски продукти и за преработка на
продукти от приложение № 1 в продукти извън
приложение № 1 се предоставя при спазване на
изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз към
помощ de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.)
(Регламент (ЕС) № 1407/2013) за договори за
отпускане на финансова помощ, сключени след
30 юни 2014 г.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли
2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за
отпускане на финансова помощ, посочени в
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 РА писмено изисква
от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 6б, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване
верността на декларираните данни, в срок 10
дни считано от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА
преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане
на финансова помощ с кандидати, за които

ВЕСТНИК
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след проверката по ал. 3 и преразглеждането
по ал. 5 се установи, че не може да им бъде
предоставена помощ съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Инвестиция за преработка на продукти
от приложение № 1 в продукти от приложение № 1 е тази, при която над 75 на сто от
приходите от дейността или дейностите, свързани с използването на тази инвестиция, са от
реализирани продукти от приложение № 1, за
всяка една прогнозна година от бизнес плана.
(8) В случаите извън ал. 7 финансовата помощ за дадена инвестиция ще се предоставя
съгласно условията по този раздел.“
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 25, ал. 1“ се
добавя „или 2“.
2. В ал. 3 след думите „приложение № 7“
се поставя запетая и се добавя „за заявления за подпомагане, по които договорите за
отпускане на финансова помощ са сключени
до 30 юни 2014 г., или приложение № 6б – за
заявления за подпомагане, по които договорите за отпускане на финансова помощ са
сключени след 30 юни 2014 г.“.
3. В ал. 4 след думите „чл. 25, ал. 1“ се
добавя „или 2“.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 7:
„7. намаления на размера на финансовата
помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013, както и при непредставяне на
документите по чл. 25, ал. 4 в указания срок.“
§ 5. В чл. 35, ал. 5 след думите „Регламент
(ЕО) № 1998/2006“ се поставя запетая и се
добавя „за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г., или
Регламент (ЕС) № 1407/2013 – за договори за
отпускане на финансова помощ, сключени след
30 юни 2014 г.“.
§ 6. В чл. 42 след думите „Регламент (ЕО)
№ 1998/2006“ се поставя запетая и се добавя
„за договори за отпускане на финансова помощ,
сключени до 30 юни 2014 г.“.
§ 7. В чл. 43, ал. 1, т. 5 след думите „Регламент (ЕО) № 1998/2006“ се добавя „за заявления
за подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ до 30 юни 2014 г.“.
§ 8. В чл. 47, ал. 3 след думите „Регламент
(ЕО) № 1998/2006“ се добавя „или Регламент
(ЕС) № 1407/2013“.
§ 9. В��������������������������������
�������������������������������
§ 1 от допълнителните разпоредби, т. 25 след думите в скобите „ОВ L 325,
28.10.2004 г., и Българско специално издание:
глава 08, том 02“ се добавя „за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ до 30 юни 2014 г., и както е дефинирана
в Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ след 30 юни 2014 г.“.
§ 10. Създава се приложение № 6б към
чл. 25, ал. 4:
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„Приложение № 6б
към чл. 25, ал. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ
1.

Подписаният

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

(управител/председател/представител/друго)

Наименование
на ползвател я на
помощ по м я рк а
123 „Добавяне на
стойност към земеделски и горски
продукти“
2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1.

Седалище и адрес
на управление:

3.2.

Адрес за кореспонденция:
(Попълва се само ако
е различен от адреса на управление по
т. 3.1)

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):
№

Дейности, които предприятието
извършва
(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби
в % през:
година „Х-1“*

година „Х“

1.
2.
5.

Отраслова принадлежност на предприятието
според основната му дейност по код КИД2008.
(Изписва се код по КИД-2008 и съответното
му наименование.)

6.

Вид на предприятието:
(От бележете с ъс
знака Х.)

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:

голямо

средно

Собствеността на предприятието е:

малко

микро-

Относителен дял от капитала в %:

Държавна
Общинска
Частна
Общо:
8.

100.00

Налице ли е партньорство** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори
не са обект на тази декларация.
ДА
(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от
партньора/ите.)

НЕ

* Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“.
** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за
микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
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Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:
Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/
разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.
ДА

9а

НЕ

Декларация за преобразуване

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013
или Регламент
(ЕО)1998/20081

УОИИ, съгласно Регламент (ЕС) 360/2012 2

по Регламент 1535/2007
или Регламент (ЕС)
1408/20133

по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/2014 4

НаимеЕИК/
АдминиРазходи, Общ раз- Размер на предоставената минимална
нова- БУЛСТАТ стратор
за които мер на
помощ, лв.
ние на
на помощ е предо помощта
в т.ч. за дейност/и
лицата,
(наимено- ставена = a+b+c
участвание и
помощ
+d+e
ващи в
ЕИК/
та/
(в лв.)
прео бра
БУЛСТАТ)
цел на
зуван ето
помощта
(с думи)
„шосеен транспорт“

Години

a

b

c

d

e

∑a

∑b

∑c

∑d

Година
„Х“
Година
„Х-1“
Година
„Х-2“
ОБЩО
10.

∑(a+b+
c+d+e)

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви
„а“ – „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
ДА
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията,
които образуват „едно и също предприятие“:
Наименование:

∑e
НЕ

ЕИК/БУЛСТАТ:

1
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87
и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.)
и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
2
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за
предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
3
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
4
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в
сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на
рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
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През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както
и като „едно и също предприятие“ съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на
територията на Република България***):

c

d

e

по Регламент 1535/2007 или
Регламент (ЕС) 1408/20137

по Регламент (ЕО) 875/2007
и Регламент (ЕС) 717/2014 8

до
до лелеводо
вовата до левова- вата
левовата
равнос- та равнос- равравностой- тойност на ностойност
ност
15 000
тойна
на
евро
ност
200 000
500 000
на
евро
евро
30 000
евро

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

до левовата
равностойност на
100 000
евро

b

УОИИ, съгласно Регламент
(ЕС) 360/2012 6

Общ
АдминиРазходи, за
разПолуча
стратор на които е полу- мер на
тел/и (попомощта
чена помощ помощ
сочва се
(наименовата/цел на
та =
ЕИК/
ние и ЕИК/
помощта
a+b+
БУЛСТАТ)
БУЛСТАТ)
(с думи)
c+d+e
(в лв.)

шосеен транспорт

a

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или
Регламент (ЕО)1998/2008 5

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

Общо:

∑(a+b+
c+d+e)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87
и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.)
и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
6
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за
предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
7
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
8
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в
сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на
рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
***Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, не са обект
на тази декларация.
5
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Когато кандидатът не е получил минимални помощи в таблицата по т. 11, попълва „0“.

НЕ

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април
2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de
minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически
интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

ДА

14а. Попълва се при положителен отговор в т. 14.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, е до левовата ДА
равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно
Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013):

15а. Попълва се при положителен отговор в т. 15.
Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013
за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също
предприятие“, е до левовата равностойност на 15 000 евро за период
от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“)11:
16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

16а. Попълва се при положителен отговор в т. 16.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, е до левовата
равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години
(години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“)12:

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

НЕ

НЕ

ДА

ДА

Неприложимо

13а. Попълва се при положителен отговор в т. 13.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, не надвишава
левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

Неприложимо

ДА

Неприложимо

13.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в
приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и
предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, не
надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“)9:

НЕ

НЕ

Неприложимо

12.

9
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379
от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
10
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379
от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
11
Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
12
Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в
сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

С Т Р.
17.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност,
гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на
разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се канДА
дидатства по мярката:
(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид
дейности.)

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам
нова декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дaтa: ………………20_ _ г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова
помощ, за които към датата на влизането є
в сила не е подадена заявка за окончателно
плащане.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Костов
2137

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.,
бр. 50 от 2010 г.; изм., бр. 5, 89, 99 и 105 от
2011 г., бр. 71 от 2012 г., бр. 105 от 2013 г. и
бр. 72 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 11 накрая се добавя „и натрупаните
лихви върху изплатеното авансово плащане по
съответния договор за отпускане на финансова
помощ са възстановени на РА от ползвателя
на помощта“.
2. Създават се ал. 12, 13 и 14:
„(12) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови
плащания по всички договори за отпускане на
финансова помощ, сключени по реда на тази
наредба, ползвателят на помощта представя в
РА всяка календарна година в срок най-късно
до 31 януари удостоверение от обслужващата
банка, при която е открита банкова сметка
за средства от Европейския съюз, по която са
преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер
на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на
предходната календарна година.
(13) В случай че има натрупани лихви върху
изплатени авансови плащания по договори за
отпускане на финансова помощ, сключени по
реда на тази наредба, ползвателят на помощта
възстановява на РА натрупаните лихви всяка

Декларатор: ………….“

календарна година най-късно до 31 януари на
следващата календарна година и в срок до
5 дни от датата на подаване на заявката за
междинно или окончателно плащане.
(14) В случай че ползвателят на помощта
не представи удостоверение от обслужващата
банка съгласно изискванията на ал. 12 и не
възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите
действия за събирането им в съответствие с
чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 2. В чл. 18 се създава т. 16:
„16. натру пани лихви върх у изплатени
авансови плащания.“
§ 3. В чл. 24а, ал. 1, т. 2 след думата „регистър“ се добавя „или регистър БУЛСТАТ“.
§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „август“ се заменя с
„октомври“.
2. В ал. 5 думите „т. 19, 20 и 21“ се заменят
с „т. 19“ и накрая се поставя запетая и се добавя „и в случай на необходимост коригирано
инициирано бюджетно платежно нареждане
по т. 31 от раздел „Общи документи“ от
приложение № 6 в съответствие с одобрения
окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта“.
§ 5. В чл. 32, ал. 3 думите „чл. 33, ал. 2,
съответно ал. 3“ се заменят с „чл. 31, ал. 2“.
§ 6. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. установи, че по договор за обществена
поръчка за изпълнение на дейностите по
проекта е налице неточно изпълнение от
страна на избрания изпълнител и в договора
е уговорена неустойка.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 7 намалението на финансовата помощ е до размера на
неустойката, която е дължима от избрания
изпълнител.“
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
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на изпълнител за всички разходи по чл. 17,
ал. 1, т. 1 и 3 в проекта е до 24 април 2015 г.
Ползвателят на помощта уведомява РА за
публикуване на всяко решение за откриване
на процедура за възлагане на обществена
поръчка в срок до 7 работни дни от датата
на публикуването.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на
планираните обществени поръчки за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта,
са задължителни за ползвателя на помощта.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
§ 8. Създават се чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) В случай че окончателната
стойност на финансовата помощ за всяка от
одобрените дейности по проекта е по-малка
от първоначално одобрената и по проекта е
извършено авансово плащане, ползвателят
на помощта възстановява разлика меж ду
размера на изплатеното авансово плащане
и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер
на авансовото плащане в срок до 10 дни от
сключване на допълнителното споразумение
към договора за отпускане на финансова
помощ, с което е определена окончателната
стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта не
изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА
предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с
чл. 27, ал. 3 и 5, изречение второ ЗПЗП ведно
със законната лихва върху сумата.
Чл. 37б. Разплащателната агенци я едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансова помощ,
когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите
за възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител на всички дейности по проекта
в срока по чл. 36, ал. 3.“
§ 9. В чл. 42, ал. 3 се създава т. 4:
„4. не е публикувал решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 и дейности
по проекта в срока по чл. 36, ал. 3.“
§ 10. В допълнителните разпоредби в § 1,
т. 42 думите „Наредба № 39 от 2006 г. за
строителство в горите и земите от горския
фонд (ДВ, бр. 38 от 2006 г.)“ се заменят с
„Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на
предназначението им (ДВ, бр. 68 от 2014 г.)“.
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§ 11. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1,
таблица „Общи документи, представяни от
физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите, Закона за вероизповеданията
или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията“ в т. 2 след думата „регистър“ се
добавя „или регистър БУЛСТАТ“.
§ 12. В „приложение № 4 към чл. 21, ал. 1“,
раздел „I.А. Общи документи, представяни
от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите, Закона за вероизповеданията
или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията“ в т. 2 след думата „регистър“ се
добавя „или регистър БУЛСТАТ“.
§ 13. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „извънбюджетна разплащателна сметка“ се заменят със „сметка за
средства от Европейския съюз“.
2. В т. 9 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“.
§ 14. В „приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“:
а) в т. 4 думите „Удостоверение, издадено
от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмет на общината (за общини), или заповед“ се заменят със „Заповед“;
б) в т. 7 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“;
в) в т. 9 и 10 след думите в скобите „ЗС“
се добавя „(не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона
за вероизповеданията)“;
г) в т. 11 и 12 след думите „(без ДНП)“ се
добавя „(не се представя от общини)“;
д) в т. 13 и 14 след съкращението „ЗС“ се
добавя „(не се представя от общини)“;
е) в т. 17 след думите „характеристиките
є“ се поставя запетая и се добавя „представя
се на хартиен и електронен носител“;
ж) точка 22 се изменя така:
„22. Застрахователна полица на предмета
на инвестицията в полза на РА, покриваща
рисковете, описани в договора за отпускане
на финансова помощ, подписан между ползвателя на помощта и РА, валидна за срок
минимум 12 месеца, ведно с подробен опис
на застрахованото имущество.“;
з) създава се т. 33:
„33. Удостоверение от обслужващата банка
съгласно чл. 11, ал. 12.“
2. В раздел „Специфични документи“:
а) в подраздел „Създаване и подобряване
на противопожарна инфраструктура, строителство и подобряване на площадк и за
хеликоптери, строителство и подобряване
на водоизточници за борба с пожарите“ се
създават т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
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„2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от
него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството (ДВ, бр. 72 от
2003 г.) (Наредба № 3 от 2003 г.) – представя се
при кандидатстване за окончателно плащане
(когато е приложимо).
3. Протокол за установяване годността за
ползване на строежа (част, етап от него) (образец № 16 от Наредба № 3 от 2003 г.) – представя
се при кандидатстване за окончателно плащане
(в зависимост от характера на инвестицията
и когато е приложимо).
4. Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен
контрол – за строежи първа, втора и трета
категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона
за устройство на територията.
5. Удостоверение за въвеждане в експло
атация на строежа, издадено от органа, издал
разрешението за строеж – за строежи от четвърта и пета категория.
6. Приемно-предавателен протокол, който
да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя,
за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи – за строежи шеста
категория (когато е приложимо).
7. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна линия
и ниво за строежи на техническата инфраструктура (образец № 2 или 2а съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на
инвестицията и когато е приложимо).
8. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо за възложители по чл. 7
и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
9. Акт за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството
за всички спрени строежи по общия ред и
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба
№ 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е
приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП).“;
б) в подраздел „Строителство и подобряване
на наблюдателни пунктове и строителство
и подобряване на горски пътища“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) в т. 2 думите „(образец № 15)“ се изменят
така „(образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – представя се при кандидатстване за
окончателно плащане (когато е приложимо).“;
бб) в т. 3 думите „(образец № 16)“ се изменят така „(образец № 16 от Наредба № 3
от 2003 г.) – представя се при кандидатства-
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не за окончателно плащане (в зависимост
от характера на инвестицията и когато е
приложимо).“;
вв) точка 5 се изменя така:
„5. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена
от лицето, упражняващо строителен надзор,
и възложителя (когато е приложимо).“;
гг) създават се т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„6. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от
Закона за устройство на територията.
7. Удостоверение за въвеждане в експло
атация на строежа, издадено от органа, издал
разрешението за строеж – за строежи от четвърта и пета категория.
8. Приемно-предавателен протокол, който
да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя,
за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи – за строежи шеста
категория (когато е приложимо).
9. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна
линия и ниво за строежи на техническата
инфраструктура (образец № 2 или 2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от
характера на инвестицията).
10. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо за възложители по чл. 7
и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
11. Акт за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството
за всички спрени строежи по общия ред и
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба
№ 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е
приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП).“
§ 15. Приложение № 6а към чл. 34, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 6а
към чл. 34, ал. 2
Методология за изплащане на разходите за
дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 според процента
на прихващане
Изчисляването и изплащането на разходите
за презалесяване се извършва еднократно, както
следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за презалесяване – 0
Прихващане > или = 25 % < или = 60 %
Разходи за п реза лесяване – според % на
прихващане
Прихващане > 60 %
Разходи за презалесяване – 100 %.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова
помощ, за които към датата на влизането є
в сила не е подадена заявка за окончателно
плащане.
§ 17. Крайният срок за представяне в РА
на удостоверение от обслужващата банка, при
която е открита банкова сметка за средства
от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по
отношение на задължението по чл. 11, ал. 12
за календарната 2014 г., е до 3 април 2015 г.
§ 18. Крайният срок за възстановяване в
РА на натрупаните лихви върху изплатените
авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13
за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.
§ 19. (1) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 17,
ал. 1, т. 1 и 3 в проекта съгласно § 7, т. 1
по отношение на чл. 36, ал. 3 е до 24 април
2015 г. за ползватели на помощта със сключени
договори за отпускане на финансова помощ
преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок по ал. 1 за уведомяване
на РА за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със
сключени договори за отпускане на финансова
помощ преди влизане в сила на тази наредба
е 7 работни дни от датата на публикуването
на решението.
(3) В случай че ползвателите на помощта
със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази
наредба не публикуват решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
дейности по проекта в срока по ал. 1, РА
едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансовата помощ.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2207

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм.,
бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 28 и 55 от 2012 г.)
§ 1. Член 2а се изменя така:
„Чл. 2а. (1) Финансовата помощ по тази
наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
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Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност по
отношение на минималната помощ (ОВ L
379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени до 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de
minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент
(ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени след 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли
2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за
отпускане на финансова помощ, посочени в
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната
агенция (РА) писмено изисква от кандидатите
да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи,
необходими за удостоверяване верността на
декларираните данни, в срок 10 дни, считано
от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА
преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане
на финансова помощ с кандидати, за които
след проверката по ал. 3 и преразглеждането
по ал. 5 се установи, че не може да им бъде
предоставена помощ съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 11 накрая се добавя „и натрупаните
лихви върху изплатеното авансово плащане по
съответния договор за отпускане на финансова
помощ са възстановени на РА от ползвателя
на помощта“.
2. Създават се ал. 12, 13 и 14:
„(12) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови
плащания по всички договори за отпускане на
финансова помощ, сключени по реда на тази
наредба, ползвателят на помощта представя в
РА всяка календарна година в срок най-късно
до 31 януари удостоверение от обслужващата
банка, при която е открита банкова сметка
за средства от Европейския съюз, по която са
преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер
на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на
предходната календарна година.
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(13) В случай че има натрупани лихви върху
изплатени авансови плащания по договори за
отпускане на финансова помощ, сключени по
реда на тази наредба, ползвателят на помощта
възстановява на РА натрупаните лихви всяка
календарна година най-късно до 31 януари на
следващата календарна година и в срок до
5 дни от датата на подаване на заявката за
междинно или окончателно плащане.
(14) В случай че ползвателят на помощта
не представи удостоверение от обслужващата
банка съгласно изискванията на ал. 12 и не
възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите
действия за събирането им в съответствие с
чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение първо от Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 3. В чл. 13, ал. 7 думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 93, параграф 1,
чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от
16 септември 2002 г.)“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.)“.
2. В ал. 4, т. 1 и 2 думите „приложение
№ 1а“ се заменят с „приложение № 1б“.
§ 5. В чл. 18, ал. 1 се създава точка 16:
„16. натру пани лихви върх у изплатени
авансови плащания.“
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 тирето се заличава и думите след
него „отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ се заменят с „по чл. 43 от
Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 тирето се заличава и думите след
него „отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане“ се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето се заличава и думите след
него „отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“ се заменят с
„по чл. 43 УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето се заличава и думите след
него „отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане“ се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
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3. В ал. 3 и 4 съкращението „ОДФ – ПСМП“
се заменя с „областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 8. В чл. 24, ал. 1 се създава т. 7:
„7. намаления на размера на финансовата
помощ в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 2а, ал. 4
в указания срок.“
§ 9. В чл. 24а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“.
2. В т. 2 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“.
§ 10 . В ч л. 2 5 с ък ра щен ие т о „ОДФ –
ПСМП“ се заменя с „областната дирекция
на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето се заличава и думите
след него „отдел „Региона лна разплащателна агенци я – Разплащателна агенци я“
(ОДФ – РРА – РА)“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
2. В ал. 3 тирето се заличава и думите
след него „отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“ се заменят
с „по чл. 44 УПДФЗ“.
3. В ал. 4 съкращението „ОДФ – РРА – РА“
се заменя с „областната дирекция на фонда
по чл. 44 УПДФЗ“.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съкращението „ОДФ – РРА – РА“
се заменя с „областна дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думата „август“ се заменя със
„септември“.
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Общини, ползватели на помощта,
заявили възможността да се възползват от
получаване на безлихвен заем от централния
бюджет съгласно Постановление № 59 на
Министерският съвет от 11 март 2011 г. за
условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ,
бр. 22 от 2011 г.) (ПМС № 59 от 2011 г.), подават
заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г.
след проверка на цялостното изпълнение на
проект и одобряване на окончателния размер
на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) В случаите по ал. 3 към заявката за
окончателно плащане се представят проформа
фактура, удостоверения за открити сметки
по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и
инициирано бюджетно платежно нареждане
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чрез платежните процедури на системата за
електронни бюджетни разплащания и не се
представят документите по т. 18, 19 и 20 от
раздел „А. Общи документи“ от приложение
№ 6 за разходите, които не са реално извършени.
(5) В срок десет дни от получаване на
уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова
помощ по проекта общините, подали заявка по
чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят
в РА документите по т. 18 от раздел „А. Общи
документи“ от приложение № 6 и в случай
на необходимост коригирано инициирано
бюджетно платежно нареждане по т. 31 от
раздел „А. Общи документи“ от приложение
№ 6 в съответствие с одобрения окончателен
размер на безвъзмездната финансова помощ
по проекта.“
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето се заличава и думите
след него „отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“ се заменят
с „по чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 2 съкращението „ОДФ – РРА – РА“
се заменя с „областната дирекция на фонда
по чл. 44 УПДФЗ“.
§ 14. В чл. 34 накрая се поставя запетая
и се добавя „за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“.
§ 15. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 накрая се добавя „за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ до 30 юни 2014 г.“;
б) създава се т. 8:
„8. установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите
по проекта е налице неточно изпълнение от
страна на избрания изпълнител и в договора
е уговорена неустойка.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 8 намалението на финансовата помощ е до размера на
неустойката, която е дължима от избрания
изпълнител.“
§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1,
т. 1 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят
на помощта уведомява РА за публикуването
на всяко решение за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка в срок до
7 работни дни от датата на публикуването му.“
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2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на
планираните обществени поръчки за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта,
са задължителни за ползвателя на помощта.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
§ 17. Създават се чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) В случай че окончателната
стойност на финансовата помощ за всяка от
одобрените дейности по проекта е по-малка
от първоначално одобрената и по проекта е
извършено авансово плащане, ползвателят
на помощта възстановява разлика меж ду
размера на изплатеното авансово плащане
и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер
на авансовото плащане в срок до 10 дни от
сключване на допълнителното споразумение
към договора за отпускане на финансова
помощ, с което е определена окончателната
стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта не
изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА
предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с
чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от ЗПЗП
ведно със законната лихва върху сумата.
Чл. 37б. Разплащателната агенци я едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансова помощ,
когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите
за възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител на всички дейности по проекта
в срока по чл. 36, ал. 3.“
§ 18. В чл. 42, ал. 3 се създава т. 4:
„4. не е публикувал решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 за дейности по
проекта в срока по чл. 36, ал. 3.“
§ 19. В доп ъ лни телни те разпоредби в
§ 1, т. 44 накрая се добавя „за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ до 30 юни 2014 г. и както е дефинирана
в Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ след 30 юни 2014 г.“.
§ 20. Създава се ново приложение № 1
към чл. 2а, ал. 4:
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„Приложение № 1
към чл. 2а, ал. 4

Декларация за минимална помощ
1.

Подписаният

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя
на помощ по мярка 122 „Подобряване
икономическата
стойност на горите“
2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1. Седалище и адрес на управление:
3.2. Адрес за кореспонденция:
(попълва се само ако е различен от адреса на управление
по т. 3.1)
4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД – 2008):

№

Дейности, които предприятието извършва
(код по КИД – 2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби
в % през:
година „Х-1“ *

година „Х“

1.
2.
5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД – 2008
(изписва се код по КИД – 2008 и съответното му
наименование)

6.

Вид на предприятието:
(отбележете със знака Х)

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:

голямо

Собствеността на предприятието е:

средно

малко

микро-

Относителен дял от капитала в %:

Държавна
Общинска
Частна
Общо:
8.

100.00

Налице ли е партньорство с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не
са обект на тази декларация.
(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от
партньора/ите.)
**

ДА

НЕ

* Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“.
** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията
за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
8а.

Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:
Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ

„шосеен транспорт“

други дейности по Регламент
(ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

УОИИ, съгласно Регламент
(ЕС) 360/20122

по Регламент 1535/2007 или
Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕО) 875/2007
и Регламент (ЕС) 717/20144

9а
Декларация за преобразуване
Години НаименоЕИК/
АдминиРазхоОбщ разРазмер на предоставената минимална
вание на БУЛСТАТ стратор
ди, за
мер на
помощ, лв.
лицата,
на помощ които е помощта=
в т.ч. за дейност/и
участващи
(наимено- предосa+b+c
в преобравание и
тавена
+d+e
зуването
ЕИК/
помощ
(в лева)
БУЛСТАТ)
та/
цел на
помощ
та
(с думи)

a

b

c

d

e

Година
„Х“
Година
„Х-1“
Година
„Х-2“
∑(a+b+
ОБЩО c+d+e)
∑a
∑b
∑c
Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви „а“ – „г“
от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които образуват „едно и също предприятие“:

10.

Наименование:

∑d

∑e

ДА

НЕ

ЕИК/БУЛСТАТ:

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове
87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
2
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
3
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L
352 от 24.12.2013 г.).
4
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ
в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
1
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През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата
на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като
„едно и също предприятие“ съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията
на Република България***):

до левовата
равностойност на
500 000
евро

d

e

по Регламент 1535/2007 или
Регламент (ЕС) 1408/20137

по Регламент (ЕО) 875/2007 и
Регламент (ЕС) 717/20148

до ле- до левовата вовата
равно- равностойстойност на ност на
15 000 30 000
евро
евро

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

до
до лелевовата
вовата
равноравностойност
стойна
ност на
200 000
100 000
евро
евро

c
УОИИ, съгласно Регламент
(ЕС) 360/20126

Разходи, за
Общ разкоито е помер на
лучена по- помощта=
мощта/цел
a+b+
на помощта
c+d+e
(с думи)
(в лева)

b
други дейности по Регламент
(ЕС) 1407/2013 или Регламент
(ЕО)1998/20085

АдмиПолучател/и нистратор на
(посочва се
помощта
ЕИК/
(наименоваБУЛСТАТ) ние и ЕИК/
БУЛСТАТ)

a

„шосеен транспорт“

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

Общо:

∑(a+b+
c+d+e)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
6
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
7
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L
352 от 24.12.2013 г.).
8
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
*** Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, не са
обект на настоящата декларация.
5
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Когато кандидатът не е получил минимални помощи в таблицата по т. 11, попълва „0“
12.

ДА

НЕ

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) №
1407/201310:

ДА

НЕ

Попълва се при положителен отговор т. 13.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които
той образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на ДА НЕ
100 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.04.2012 г.):

НЕ

Попълва се при положителен отговор в т. 14.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той
образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на 500 000 евро за ДА НЕ
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013):

ДА

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.
Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, е до лево- ДА НЕ
вата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години
„Х“, „Х-1“ и „Х-2“)11:

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно
Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството
и аквакултурите:

16а.

ДА

Попълва се при положителен отговор в т. 16.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той
образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на 30 000 евро за ДА НЕ
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“) 12:

НЕ

Неприложимо

14а.

НЕ

Неприложимо

ДА

Неприложимо

13а.

Неприложимо

13.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува
„едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“)9:

9
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент
(ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
10
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент
(ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
11
Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора
към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор
(ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
12
Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за
прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
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В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта
е за дейността, за която се кандидатства по мярката:
(попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейност)

ДА

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дaтa: ………………20_ _ г.

§ 21. Досегашното приложение № 1 към
чл. 13, ал. 7 става приложение № 1а към
чл. 13, ал. 7.
§ 22. Досегашното приложение № 1а към
чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 става приложение № 1б към
чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и в него думите „чл. 93,
параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 23. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП“
се изменя така:
„Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
2. Ред „(Печат ОДФ – ПСМП)“ се изменя
така:
„(Печат от областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ)“.
3. В раздел „Приложени документи“ се
правят следните изменения:
а) в подраздел „Общи документи“:
аа) точки 1 и 2 се отменят;
бб) в т. 6 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“;
вв) точка 9 се отменя;
гг) в т. 21 думите „приложение № 1а“ се
заменят с „приложение № 1б“;
б) в подраздел „Специфични документи“ в
т. 1 „Мероприятия по осветления и прочистки,
отгледни сечи, кастрене:“ в буква „в“ запетаята
и думите след нея „одобрена от регионална
дирекция по горите (РДГ)“ се заличават.
4. Преди таблица „Декларации“ се добавя:
„Държавен фон д „Земеделие“ е а дминистратор на лични данни съгласно чл. 3
от Закона за защита на личните данни и е
вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер

Декларатор: ………….“

197214. Държавен фонд „Земеделие“ събира
и обработва лични данни за нуж дите на
прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР.
Предоставените лични данни на Държавен
фонд „Земеделие“ за нуждите на прилагане,
контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие
на изрично съгласие или в случаите, когато
е предвидено в нормативен акт. Кандидатите
или ползвателите на помощта по мярка 122
„Подобряване икономическата стойност на
горите“ от ПРСР представят доброволно на
Държавен фонд „Земеделие“ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес,
данни от лична карта (паспортни данни),
телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка
с прилагането, контрола и мониторинга по
м ярка 122 „Подобряване икономическата
стойност на горите“ от ПРСР. В случай на
упълномощаване Държавен фонд „Земеделие“
обработва следните категории лични данни
на упълномощеното лице: три имена, ЕГН,
данни от лична карта (паспортни данни).
Всяко физическо лице има право на достъп
до отнасящите се за него лични данни, които
се обработват от Държавен фонд „Земеделие“, и право на коригиране на същите по
реда и при условията на Закона за защита на
личните данни. Непредоставянето на лични
данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията
на чл. 22, ал. 6.“
§ 24. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I. „Общи документи“:
а) точки 2 и 3 се отменят;
б) в т. 7 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“;
в) точка 10 се отменя;
г) в т. 22 думите „приложение № 1а“ се
заменят с „приложение № 1б“.
2. В подраздел II. „Специфични документи по групи разходи“, т. 1 „Мероприятия по
осветления и прочистки, отгледни сечи, кастрене:“, в буква „в“ запетаята и думите след
нея „одобрена от РДГ“ се заличават.
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§ 25. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. В т. 6 думите „извънбюджетна разплащателна сметка“ се заменят със „сметка за
средства от Европейския съюз“.
3. В т. 7 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“.
4. В т. 9 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“.
5. В т. 10 думите „приложение № 1а“ се
заменят с „приложение № 1б“.
§ 26. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
раздел „А. Общи документи“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 2 и 4 се отменят.
2. В т. 5 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“.
3. В т. 6 думите „Копие от удостоверение
за регистрация по ЗДДС или декларация (в
случай че няма регистрация)“ се заменят с
„Декларация (в случай че няма регистрация
по ЗДДС)“.
4. В т. 9 и 10 след съкращението „ЗС“ се
добавя „(не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона
за вероизповеданията)“.
5. В т. 11, 12, 13 и 14 след съкращението
„ЗС“ се добавя „(не се представя от общини)“.
6. В т. 17 след думите „характеристиките
є“ се поставя запетая и се добавя „представя
се на хартиен и електронен носител“.
7. Точки 18, 19 и 20 се изменят така:
„18. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи (не се
представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
19. Платежно нареждане или друг документ,
доказващ плащане от страна на ползвателя,
прикрепен към всяка фактура (не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
20. Пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане
от страна на ползвателя на помощта (не се
представят в случаите по чл. 31, ал. 4).“
8. Точка 21 се изменя така:
„21. Застрахователна полица на предмета
на инвестицията в полза на РА, покриваща
рисковете, описани в договора за отпускане
на финансова помощ, подписан между ползвателя на помощта и РА, валидна за срок
минимум 12 месеца, ведно с подробен опис
на застрахованото имущество.“
9. В т. 26 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“.
10. В т. 27 думите „приложение № 1а“ се
заменят с „приложение № 1б“.
11. В т. 28 думите в скобите „по образец“
се заменят с „по образец от приложение № 4
към чл. 23, ал. 1 за договори за отпускане на
финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“.
12. Създават се т. 30, 31 и 32:
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„30. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).“
31. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания
(представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).
32. Удостоверение от обслужващата банка
съгласно чл. 11, ал. 12.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Разпоредбите на тази наредба се
прилагат и за договори за отп ускане на
финансова помощ, за които към датата на
влизането є в сила не е подадена заявка за
окончателно плащане.
§ 28. Крайният срок за представяне в РА
на удостоверение от обслужващата банка, при
която е открита банкова сметка за средства
от Европейския съюз съгласно § 2, т. 2 по
отношение на задължението по чл. 11, ал. 12,
за календарната 2014 г. е до 3 април 2015 г.
§ 29. Крайният срок за възстановяване в
РА на натрупаните лихви върху изплатените
авансови плащания съгласно § 2, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13
за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.
§ 30. (1) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 17,
ал. 1, т. 1 в проекта съгласно § 16, т. 1 по
отношение на чл. 36, ал. 3 е до 24 април
2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова
помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок по ал. 1 за уведомяване на РА за публикуване на решение за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощ
та със сключени договори за отпускане на
финансова помощ преди влизане в сила на
тази наредба е 7 работни дни от датата на
публикуването на решението.
(3) В случай че ползвателите на помощ
та със сключени договори за отпускане на
финансова помощ преди влизане в си ла
на тази наредба не публикуват решение за
откриване на процедурите за възлагане на
обществена поръчка за избор на изпълнител
на всички дейности по проекта в срока по
ал. 1, РА едностранно и без предизвестие
прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2208
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване
на неземеделски земи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.;
изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5
и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.
и бр. 105 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 11 накрая се добавя „и натрупаните лихви върху изплатеното авансово
плащане по съответния договор за отпускане
на финансова помощ са възстановени на РА
от ползвателя на помощта“.
2. Създават се ал. 12, 13 и 14:
„(12) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови
плащания по всички договори за отпускане
на финансова помощ, сключени по реда на
тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок
най-късно до 31 януари удостоверение от
обслужващата банка, при която е открита
банкова сметка за средства от Европейския
съюз, по която са преведени авансовите
плащания. В удостоверението трябва да е
посочен точният размер на натрупаната лихва
върху всички изплатени авансови плащания
към 31 декември на предходната календарна
година.
(13) В случай че има натрупани лихви върху
изплатени авансови плащания по договори за
отпускане на финансова помощ, сключени по
реда на тази наредба, ползвателят на помощта
възстановява на РА натрупаните лихви всяка
календарна година най-късно до 31 януари
на следващата календарна година и в срок
до 5 дни от датата на подаване на заявката
за междинно или окончателно плащане.
(14) В случай че ползвателят на помощта
не представи удостоверение от обслужващата
банка съгласно изискванията на ал. 12 и не
възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите
действия за събирането им в съответствие
с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение първо от
Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 2. В чл. 18 се създава т. 14:
„14. натру пани лихви върх у изплатени
авансови плащания.“
§ 3. В чл. 24а, ал. 1, т. 2 след думата „регистър“ се добавя „или регистър БУЛСТАТ“.
§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „август“ се заменя с
„октомври“.
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2. В ал. 3 думите „и не по-късно от 15 август 2015 г.“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „т. 19, 20 и 21“ се заменят
с „т. 19“ и накрая се поставя запетая и се добавя „и в случай на необходимост коригирано
инициирано бюджетно платежно нареждане
по т. 28 от раздел „Общи документи“ от
приложение № 9 в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната
финансова помощ по проекта“.
§ 5. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. установи, че по договор за обществена
поръчка за изпълнение на дейностите по
проекта е налице неточно изпълнение от
страна на избрания изпълнител и в договора
е уговорена неустойка.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 7 намалението на финансовата помощ е до размера на
неустойката, която е дължима от избрания
изпълнител.“
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 17,
ал. 1, т. 1 в проекта е до 24 април 2015 г.
Ползвателят на помощта уведомява РА за
публикуване на всяко решение за откриване
на процедура за възлагане на обществена
поръчка в срок до 7 работни дни от датата
на публикуването.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на
планираните обществени поръчки за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта,
са задължителни за ползвателя на помощта.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 8 и 9“.
§ 7. Създават се чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) В случай че окончателната
стойност на финансовата помощ за всяка от
одобрените дейности по проекта е по-малка
от първоначално одобрената и по проекта е
извършено авансово плащане, ползвателят
на помощта възстановява разликата между
размера на изплатеното авансово плащане
и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер
на авансовото плащане в срок до 10 дни от
сключване на допълнителното споразумение
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към договора за отпускане на финансова
помощ, с което е определена окончателната
стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта
не изпълни задължението си в срока по ал. 1,
РА предприема необходимите действия за
събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение второ
от ЗПЗП ведно със законната лихва върху
сумата.
Чл. 37б. Разплащателната агенци я едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансова помощ,
когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта
в срока по чл. 36, ал. 5.“
§ 8. В чл. 42, ал. 3 се създава т. 4:
„4. не е публикувал решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 за дейности по
проекта в срока по чл. 36, ал. 5.“
§ 9. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1,
таблица „Общи документи, представяни от
физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите, Закона за вероизповеданията
или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията“ в т. 2 след думата „регистър“
се добавя „или регистър БУЛСТАТ“.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 21, ал. 1,
раздел „I.А. Общи документи, представяни
от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите, Закона за вероизповеданията
или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията“ в т. 2 след думата „регистър“
се добавя „или регистър БУЛСТАТ“.
§ 11. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „извънбюджетна разплащателна сметка“ се заменят със „сметка за
средства от Европейския съюз“.
2. В т. 9 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“.
§ 12. В приложение № 9 към чл. 31, ал. 1,
в раздел „Общи документи“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „Удостоверение, издадено
от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмет на общината
(за общини), или заповед“ се заменят със
„Заповед“.
2. В т. 7 след думата „регистър“ се добавя
„или регистър БУЛСТАТ“.
3. В т. 9 и 10 след съкращението „ЗС“ се
добавя „(не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона
за вероизповеданията)“.
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4. В т. 11 и 12 след думите в скобите „без
ДНП“ се добавя „(не се представя от общини)“.
5. В т. 13 и 14 след съкращението „ЗС“ се
добавя „(не се представя от общини)“.
6. В т. 17 след думите „характеристиките
є“ се поставя запетая и се добавя „представя
се на хартиен и електронен носител“.
7. Точка 22 се изменя така:
„22. Застрахователна полица на предмета
на инвестицията в полза на РА, покриваща
рисковете, описани в договора за отпускане
на финансова помощ, подписан между ползвателя на помощта и РА, валиден за срок
минимум 12 месеца, ведно с подробен опис
на застрахованото имущество.“
8. Създава се т. 32:
„32. Удостоверение от обслужващата банка
съгласно чл. 11, ал. 12.“
§ 13. Приложение № 10 към чл. 34, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 34, ал. 2
Методология за изплащане на разходите за
залесяване според процента на прихващане
Изчисляването и изплащането на разходите
за създаване на горски култури се извършва
еднократно, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за създаване – 0
Прихващане > или = 25 % <или = 60 %
Разходи за създаване – според % на прихващане
Прихващане > 60 %
Разходи за създаване – 100 %
Изчисляването и изплащането на разходите
за попълване на създадените горски култури
се извършва след приключване на съответните
дейности, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за попълване – 0
Прихващане > или = 25 % < или = 60 %
Разходи за попълване – до 10 % от одобрените
разходи за създаване
Прихващане > 60 % в случаите на чл. 34,
ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 от 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии
и земеделски земи, използвани за създаване
на специални, защитни и стопански гори и на
гори в защитени територии, инвентаризация
на създадените култури, тяхното отчитане и
регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.)
Разходи за попълване – до 10 % от одобрените разходи за създаване (само в случаите на
чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 2 от 2013 г.
за условията и реда за залесяване на горски
територии и земеделски земи, използвани за
създаване на специални, защитни и стопански
гори и на гори в защитени територии, инвентаризаци я на създадените к улт у ри, тяхното
отчитане и регистриране)
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Изчисляването и изплащането на разходите
за отглеждане на създадените горски култури
се извършва за цялата площ на насаждението
след приключване на съответните дейности,
както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за отглеждане – 0
Прихващане > 25 %
Разходи за отглеж дане – пълният размер,
както е упоменат в чл. 9.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Разпоредбите на тази наредба се
прилагат и за договори за отп ускане на
финансова помощ, за които към датата на
влизането є в сила не е подадена заявка за
окончателно плащане.
§ 15. Крайният срок за представяне в РА
на удостоверение от обслужващата банка, при
която е открита банкова сметка за средства
от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по
отношение на задължението по чл. 11, ал. 12
за календарната 2014 г., е до 3 април 2015 г.
§ 16. Крайният срок за възстановяване в
РА на натрупаните лихви върху изплатените
авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13
за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.
§ 17. (1) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 17,
ал. 1, т. 1 в проекта, съгласно § 6, т. 1, по
отношение на чл. 36, ал. 5 е до 24 април
2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова
помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок по ал. 1 за уведомяване на РА за публикуване на решение за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощ
та със сключени договори за отпускане на
финансова помощ преди влизане в сила на
тази наредба е 7 работни дни от датата на
публикуването на решението.
(3) В случай че ползвателите на помощта
със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази
наредба не публикуват решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
дейности по проекта в срока по ал. 1, РА
едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансовата помощ.
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2209
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11,
бр. 45, бр. 55 и бр. 78 от 2010 г., бр. 30, бр. 49,
бр. 68, бр. 89 и бр. 99 от 2011 г., бр. 28 и бр. 54
от 2012 г., бр. 2 и бр. 75 от 2013 г., бр. 63 и
бр. 72 от 2014 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази
наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност по
отношение на минималната помощ (ОВ L
379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени до 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de
minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент
(ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени след 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли
2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за
отпускане на финансова помощ, посочени в
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната
агенция (РА) писмено изисква от кандидатите
да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи,
необходими за удостоверяване верността на
декларираните данни, в срок 10 дни считано
от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА
преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане
на финансова помощ с кандидати, за които
след проверката по ал. 3 и преразглеждането
по ал. 5 се установи, че не може да им бъде
предоставена помощ съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), провеждат
съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване
условията и реда на законодателството.“
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§ 2. В чл. 10 думите „посочени в приложение № 1а, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение
№ 1а“ се заменят с „посочени в приложение
№ 1б, които се осъществяват на територията
на общините, посочени в приложение № 1б“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „Разплащателната агенция
(РА)“ се заменят с „РА“.
2. В ал. 12 числото „20“ се заменя с „31“.
3. В ал. 14 след думата „помощта“ се добавя
„не представи удостоверение от обслужващата
банка съгласно изискванията на ал. 12 и“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 1а“;
б) в т. 2 думите „приложение № 1а – за
дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в
приложение № 1а“ се заменят с „приложение
№ 1б – за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5,
посочени в приложение № 1б“;
в) в т. 5 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 1а“;
б) в т. 3 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 1“ се
заменят с „приложение № 1а“.
2. В ал. 2 думите „приложение № 1а, които
се осъществяват на територията на общините,
посочени в приложение № 1а“ се заменят с
„приложение № 1б, които се осъществяват
на територията на общините, посочени в
приложение № 1б“.
§ 6. В чл. 24, ал. 1 думите „приложение
№ 1а, за инвестиции, определени в решение
на Управителния съвет към Управляващия
орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и 5, посочени в приложение № 1а“ се
заменят с „приложение № 1б, за инвестиции,
определени в решение на Управителния съвет
към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в
приложение № 1б“.
§ 7. В чл. 28, ал. 1 се създава т. 7:
„7. намаления на размера на финансовата
помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013, както и при непредставяне на
документите по чл. 3, ал. 4 в указания срок.“
§ 8. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „приложение № 5а“
се добавя „за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“.
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2. В ал. 5 думите „т. 16, 17 и 18“ се заменят
с „т. 16“, а след думите „приложение № 5“
се поставя запетая и се добавя „и в случай
на необходимост коригирано инициирано
бюджетно платежно нареждане по т. 30 от
подраздел „Общи документи“ от раздел „III.
Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за окончателно
плащане“ от приложение № 5 в съответствие
с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта“.
§ 9. В чл. 37 накрая се поставя запетая и
се добавя „за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“.
§ 10. В чл. 38, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „за
заявления за подпомагане, за финансирането
на които са сключени договори за отпускане
на финансова помощ до 30 юни 2014 г.“.
§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „юли“ се заменя със
„септември“.
2. В ал. 4 думите „2 месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „24 април 2015 г.“.
3. В ал. 5 думите „4 месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „30 април 2015 г.“.
§ 12. В чл. 41а, ал. 2 думите „считано от
деня на забавата“ се заличават.
§ 13. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 след думата „рибарството“ се
добавя „за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори
до 30 юни 2014 г., и както е дефинирана в
Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ след 30 юни 2014 г.“.
2. В т. 29 запетаята и думите „които не е
могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране и водят само до увеличаване
на количествата, заложени предварително
в количествено-стойностната сметка към
проекта“ се заменят с „и/или обстоятелства,
които не е могло да бъдат предвидени при
първоначалното проектиране. Същите водят
до увеличаване на количествата, заложени
предварително в количествено-стойностната
сметка към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени
условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане целите на проекта. В
случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, новите
строително-монтажни работи следва да бъдат
възлагани по реда на чл. 90 ЗОП“.
§ 14. Създава се ново приложение № 1
към чл. 3, ал. 4:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 4

Декларация за минимална помощ
1.

Подписаният

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на
помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“
2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1. Седалище и адрес на управление:
3.2. Адрес за кореспонденция:
(Попълва се само ако е различен
от адреса на управление по т. 3.1)
4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

№

Дейности, които предприятието извършва
(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от
продажби
в % през:
година „Х-1“ *

година „Х“

1.
2.
5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.
(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование)

6.

Вид на предприятието:
(Отбележете със знака Х.)

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:

голямо

средно

Собствеността на предприятието е:

малко

микро-

Относителен дял от капитала в %:

Държавна
Общинска
Частна
Общо:
8.

8а.

100.00

Налице ли е партньорство** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не
са обект на тази декларация.
(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от
партньора/ите.)

ДА

НЕ

Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:
Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

* Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“.
** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията
за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.
за преобразуване
Размер на предоставената минимална
помощ, лв.
в т.ч. за дейност/и
по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/20144

Общ размер на помощта =
a+b+c
+d+e
(в левове)

по Регламент 1535/2007
или Регламент (ЕС)
1408/20133

Декларация
ЕИК/
АдминиНаименоРазходи,
вание на БУЛСТАТ стратор на за които
помощ (на- е предослицата,
именование тавена
участващи
и ЕИК/ помощта/
в преобраБУЛСТАТ)
зуването
цел на
помощта
(с думи)

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20122

Години

НЕ

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013
или Регламент
(ЕО)1998/20081

9а.

ДА

шосеен транспорт

9.

a

b

c

d

e

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

ДА

НЕ

Година
„Х“
Година
„Х-1“
Година
„Х-2“
ОБЩО
10.

∑(a+b+
c+d+e)

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви
„а“ – „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които
образуват „едно и също предприятие“:
Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

1
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
2
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
3
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L
352 от 24.12.2013 г.).
4
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
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През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на
декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като „едно
и също предприятие“ съгласно т. 10 следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

до
до лелевовата
вовата
равноравно
стойност
стойност
на
на
200 000
100 000
евро
евро

d
по Регламент 1535/2007
или Регламент (ЕС)
1408/20137

до левовата до левовата
равно
равностойстойност
ност на
на
15 000 евро
500 000
евро

e
по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/20148

c
УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20126

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013
или Регламент
(ЕО)1998/20085

Разходи,
Общ
за които е
размер
получена
на попомощта/ мощта=
цел на поa+b+
мощта
c+d+e
(с думи) (в левове)

b

до левовата
равно
стой
ност на
30 000
евро

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

Администратор на
Получател/и
помощта
(посочва се
(наименоЕИК/
вание и
БУЛСТАТ)
ЕИК/
БУЛСТАТ)

a
шосеен транспорт

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните
прагове:

Общо:

∑(a+b+
c+d+e)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

*** Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, не са
обект на тази декларация.
5
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове
87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
6
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
7
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L
352 от 24.12.2013 г.).
8
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
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Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва „0“

14.

14а.

15.

15а.

16.

НЕ

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент
(ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

Попълва се при положителен отговор т. 13.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с
които той образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години „Х“,
„Х-1“ и „Х-2“):
Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

ДА

Попълва се при положителен отговор в т. 14.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с
които той образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойДА
ност на 500 000 евро за период от три последователни години (години „Х“,
„Х-1“ и „Х-2“):
Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013 г.):
Попълва се при положителен отговор в т. 15.
Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за
ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“,
е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни
години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“)11:
Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора
на рибарството и аквакултурите:

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

ДА

Неприложимо

13а.

ДА

Неприложимо

13.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното
поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които
той образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години „Х“,
„Х-1“ и „Х-2“)9:

НЕ

НЕ

Неприложимо

12.

НЕ

9
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент
(ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
10
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент
(ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
11
Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора
към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския
сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).
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Попълва се при положителен отговор в т. 16.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които
ДА НЕ
той образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на 30 000
12
евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“) :
17.
В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта
ДА
НЕ
е за дейността, за която се кандидатства по мярката:
(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности.)
18.
При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация в срок 5 работни дни от датата на промяната.
19.
Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
12
Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за
прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.)
Дaтa: ………………20_ _ г.
Декларатор: ………….“

§ 15. Досегашното приложение № 1 към
чл. 14, ал. 1, т. 1 става приложение № 1а към
чл. 14, ал. 1, т. 1.
§ 16. Досегашното приложение № 1а към
чл. 14, ал. 1, т. 2 става приложение № 1б към
чл. 14, ал. 1, т. 2.
§ 17. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В таблица „Общи документи“ т. 7 се
изменя така:
„7. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър или регистър
БУЛСТАТ (не се изисква от кандидати общини
и граждански дружества).“
2. В таблица „Декларации“ на ред 8б думите „приложение № 1а“ се заменят с „приложение № 1б“.
§ 18. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане“:
а) точка 20 се изменя така:
„20. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена
от лицето, упражняващо строителен надзор,
и възложителя (когато е приложимо).“;
б) създава се т. 25:
„25. Декларация за минимална помощ по
образец съгласно приложение № 5a за договори
за отпускане на финансова помощ, сключени
до 30 юни 2014 г. (само за ползвателите на
помощта – читалища, местни поделения на
вероизповеданията, граждански дружества на
физически и/или юридически лица или ЮЛНЦ).“
2. В раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане“:
а) в раздел „Общи документи“:

Неприложимо

16а.

ВЕСТНИК

аа) в т. 8 след думите „ЗС“ се добавя „(не
се представя от общини и местни поделения
на вероизповеданията)“;
бб) в т. 9 след думите „ЗС“ се добавя „(не
се представя от общини и местни поделения
на вероизповеданията)“;
вв) точка 33 се изменя така:
„33. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена
от лицето, упражняващо строителен надзор,
и възложителя (когато е приложимо).“;
гг) създава се т. 36:
„36. Декларация за минимална помощ по
образец съгласно приложение № 5a за договори
за отпускане на финансова помощ, сключени до
30 юни 2014 г. (само за ползвателите на помощ
та – читалища, местни поделения на вероизповеданията, граждански дружества на физически
и/или юридически лица или ЮЛНЦ).“;
б) в раздел „Специфични документи по
видове дейности“:
аа) в подраздел „I. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини,
детски площадки и съоръженията към тях:“ в
т. 7 и 8 след думата в скобите „приложимо“
се добавя „за възложители по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
бб) в подраздел „II. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади,
улично осветление:“ в т. 7 и 8 след думата в
скобите „приложимо“ се добавя „за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“;
вв) в подраздел „III. Реконструкция/ремонт
на обществени сгради с местно историческо
и културно значение, сгради с религиозно
значение и подобряване на прилежащите
пространства, включително вертикална планировка:“ в т. 7 и 8 след думата в скобите
„приложимо“ се добавя „за възложители по
чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“;
гг) в подраздел „IV. Ремонт на фасади на
частни сгради и прилежащите пространства,
както и вертикална планировка:“ в т. 7 и 8
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след думата в скобите „приложимо“ се добавя
„за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4 ЗОП“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова
помощ, за които към датата на влизането є
в сила не е подадена заявка за окончателно
плащане.
§ 20. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 63 от 2014 г.) в преходните и заключителните разпоредби, § 11 се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „2 месеца от влизането в
сила на тази наредба за ползватели на помощ
та със сключени договори за отпускане на
финансова помощ преди влизането є в сила“
се заменят с „24 април 2015 г. за ползватели
на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в
сила на тази наредба“.
2. В ал. 2 думите „4 месеца от влизането в
сила на тази наредба“ се заменят с „30 април
2015 г.“.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2210

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.,
бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2, 75, 98 и 105 от
2013 г., бр. 61 и 72 от 2014 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази
наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност по
отношение на минималната помощ (ОВ L
379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени до 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
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18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de
minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент
(ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени след 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли
2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за
отпускане на финансова помощ, посочени в
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната
агенция (РА) писмено изисква от кандидатите
да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи,
необходими за удостоверяване верността на
декларираните данни, в срок 10 дни считано
от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА
преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане
на финансова помощ с кандидати, за които
след проверката по ал. 3 и преразглеждането
по ал. 5 се установи, че не може да им бъде
предоставена помощ съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), провеждат
съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 12 числото „20“ се заменя с „31“.
2. В ал. 14 след думата „помощта“ се добавя
„не представи удостоверение от обслужващата
банка съгласно изискванията на ал. 12 и“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „приложение № 1“
се заменят с „приложение № 1а“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „приложение № 1“
се заменят с „приложение № 1а“.
§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
§ 5. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 7:
„7. намаления на размера на финансовата
помощ в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 4 в
указания срок.“
§ 6. В чл. 30а, ал. 1, т. 2 след ду мите
„предоставянето му“ се поставя запетая и се
добавя „само за кандидати, при които това
обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ“.
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „приложение № 6а“
се добавя „за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“.
2. В ал. 5 запетаята и числата след нея „17
и 18“ се заличават, а след думите „приложение
№ 6“ се поставя запетая и се добавя „и в случай на необходимост коригирано инициирано
бюджетно нареждане по т. 31 от подраздел
„Общи документи“ от раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да
подаде при заявка за окончателно плащане“
от приложение № 6, в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната
финансова помощ по проекта“.
§ 8. В чл. 39 след ду мата „помощ“ се
поставя запетая и се добавя „за договори за
отпускане на финансова помощ, сключени до
30 юни 2014 г.“.
§ 9. В чл. 40, ал. 1, т. 5 след думата „помощ“ се добавя „за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени
договори за отпускане на финансова помощ
до 30 юни 2014 г.“.
§ 10. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „юли“ се заменя със
„септември“.
2. В ал. 4 думите „2 месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „24 април 2015 г.“.
3. В ал. 5 думите „4 месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „30 април 2015 г.“.
§ 11. В чл. 43а, ал. 2 думите „считано от
деня на забавата“ се заличават.
§ 12. В чл. 45, ал. 1, т. 1 след думата „предназначение“ се поставя запетая и се добавя
„а за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква
„в“ да се използват съгласно одобрената и на-
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правените промени в Националната стратегия
„Визия за деинституционализация на децата
в Република България“ и Плана за действие
за изпълнение на Националната стратегия
„Визия за деинституционализация на децата
в Република България“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 след думата „рибарството“ се
добавя „за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори
до 30 юни 2014 г., и както е дефинирана в
Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за
подпомагане, за финансирането на които са
сключени договори за отпускане на финансова
помощ след 30 юни 2014 г.“.
2. В т. 28 запетаята и думите „които не
е могло да бъдат предвидени при първонача лното проектиране и вод ят само до
у вел и ча ва не на кол и чес т вата, за ложен и
предварително в количествено-стойностната
сметка към проекта“ се заменят с „и/или
обстоятелства, които не е могло да бъдат
п р ед ви ден и п ри п ървонача л но т о п р о ектиране. Същите водят до увеличаване на
количествата, за ложени предварително в
количествено-стойностната сметка към проекта, и/или до нови строително-монтажни
работи, за които са спазени условията за
допустимост на разходите, предназначени
за постигане на целите на проекта. В случаите на кандидати, които са възложители
по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, новите
строително-монтажни работи следва да бъдат
възлагани по реда на чл. 90 ЗОП“.
§ 14. Създава се ново приложение № 1
към чл. 3, ал. 4:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 4

Декларация за минимална помощ
1.

Подписаният
в качеството си на
Наименование на ползвателя на помощ по мярка
321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1. Седалище и адрес на управление:

(трите имена на декларатора)
(управител/председател/представител/друго)
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3.2. Адрес за кореспонденция:
(Попълва се само ако е
различен от адреса на управление по т. 3.1)
4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

№

Дейности, които предприятието извършва
(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби
в % през:
година „Х-1“ *

година „Х“

1.
2.
5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.
(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му
наименование)

6.

Вид на предприятието:
(Отбележете със знака Х)

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:

голямо

средно

Собствеността на предприятието е:

малко

микро-

Относителен дял от капитала в %:

Държавна
Общинска
Частна
Общо:
8.

8а.

100.00

Налице ли е партньорство** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.
(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и
и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:

Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

* Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“.
** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията
за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

НЕ

Декларация за преобразуване
Размер на предоставената минимална
помощ, лв.

по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/20143

в т.ч. за дейност/и
по Регламент 1535/2007
или Регламент (ЕС)
1408/20132

Разходи, Общ разза които
мер на
е предос- помощта=
тавена
a+b+c+
помощ
d+e
та/
(в левове)
цел на
помощта
(с думи)

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012

Години НаименоЕИК/
Админивание на БУЛСТАТ
стратор
лицата,
на помощ
участващи
(наи
в преобраменование
зуването
и ЕИК/
БУЛСТАТ)

други дейности по
Регламент (ЕС)
1407/2013 или Регламент
(ЕО)1998/20081

9а.

ДА

шосеен транспорт

9.

a

b

c

d

e

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

ДА

НЕ

Година
„Х“
Година
„Х-1“
Година
„Х-2“
ОБЩО
10.

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви
„а“ – „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които
образуват „едно и също предприятие“:
Наименование:

11.

∑(a+b+
c+d+e)

ЕИК/БУЛСТАТ:

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на
декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като „едно
и също предприятие“ съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

1
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ.
2
Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в
селскостопанския сектор.
3
Регламент (ЕС) за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите.
*** Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, не са
обект на тази декларация.
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до левовата
равно
стойност
на
200 000
евро

d

e
по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/2014

до ледо ледо левовата
вовата
вовата
равноравно
равно
стой- стойност стойност
ност
на
на
на
15 000
30 000
500 000
евро
евро
евро

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

до левовата
равно
стойност
на
100 000
евро

c

по Регламент 1535/2007
или Регламент (ЕС)
1408/2013

Разходи, за
Общ разкоито е помер на получена помощта =
мощта/цел
a+b+c+d+e
на помощта
(в левове)
(с думи)

b
други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или
Регламент (ЕО)1998/2008

АдминиПолучател/и стратор на
(посочва се
помощта
ЕИК/
(наименоваБУЛСТАТ) ние и ЕИК/
БУЛСТАТ)

шосеен транспорт

a

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

Общо:

∑(a+b+
c+d+e)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва „0“.

13.

13а.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в
приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно
и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 200 000
евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕО) № 1998/2006:

ДА

НЕ

Попълва се при положителен отговор в т. 13.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията,
с които той образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата
равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години
(години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

Неприложимо

12.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес
съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за
предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L
114/8 от 26.4.2012 г.):

15.
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16.

Попълва се при положителен отговор в т. 16.
Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕО) № 875/2007
за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на 30 000 евро за период от три
последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се кандидатства по мярката:
(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности)

НЕ

НЕ

ДА

Попълва се при положителен отговор в т. 15.
Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013
и Регламент (ЕС) № 1535/2007 за ползвателя и предприятията, с които
той образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на ДА
15 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“
и „Х-2“):
Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите
съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

16а.

ДА

Попълва се при положителен отговор в т. 14.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията,
с които той образува „едно и също предприятие“, е до левовата равно
стойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години ДА
„Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор
(OB L 352 от 24.12.2013 г.):

15а.

17.

ВЕСТНИК

НЕ

НЕ

ДА

ДА

Неприложимо

14.

14а.

ДЪРЖАВЕН

Неприложимо

40

НЕ

НЕ

ДА

Неприложимо

С Т Р.

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация в срок 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дaтa: ………………20_ _ г.

§ 15. Досегашното приложение № 1 към
чл. 14, ал. 1, т. 1 става приложение № 1а към
чл. 14, ал. 1, т. 1.
§ 16. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 в
таблица „Общи документи“ т. 7 се изменя така:
„7. *Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър или регистър
БУЛСТАТ.“

Декларатор: ………….“

§ 17. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „I. Док у менти, които ползвател ят на помощта следва да пода де при
за явка за авансово плащане:“ т. 8 се измен я така:
„8. Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие. Представя се само от
кандидати, при които това обстоятелство не
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подлежи на вписване в търговския регистър
или регистър БУЛСТАТ. (Не се представя от
общини.).“
2. В раздел „II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие. Представя се само от
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър
или регистър БУЛСТАТ. (Не се представя от
общини.)“;
б) точка 20 се изменя така:
„20. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена
от лицето, упражняващо строителен надзор,
и възложителя (когато е приложимо).“;
в) създава се т. 26:
„26. Декларация за минимална помощ по
образец съгласно приложение № 6a за договори
за отпускане на финансова помощ, сключени
до 30 юни 2014 г. (само за ползвателите на
помощта – читалища или ЮЛНЦ).“
3. В раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие. Представя се само от
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър
или регистър БУЛСТАТ. (Не се представя от
общини.)“;
бб) в т. 8 след думите в скобите „ЗС“ се
добавя „(не се представя от общини)“;
вв) в т. 9 след думите „ЗС“ се добавя „(не
се представя от общини)“;
гг) точка 34 се изменя така:
„34. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена
от лицето, упражняващо строителен надзор,
и възложителя (когато е приложимо).“;
дд) създава се т. 38:
„38. Декларация за минимална помощ по
образец съгласно приложение № 6a за договори
за отпускане на финансова помощ, сключени
до 30 юни 2014 г. (само за ползвателите на
помощта – читалища или ЮЛНЦ).“;
б) в раздел „Специфични документи по видове дейности:“ се правят следните допълнения:

ВЕСТНИК
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аа) в т. 7 и 8 от подраздел „I. Строителство,
реконструкция и рехабилитация на общински
пътища и мостове:“ след думата в скобите
„приложимо“ се добавя „за възложители по
чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“;
бб) в т. 8 и 9 от подраздел „II. Строителство,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа:“ след
думата в скобите „приложимо“ се добавя „за
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“;
вв) в т. 7 и 8 от подраздел „III. Изграждане
или рехабилитация на малка инфраструктура
за управление на животинските отпадъци
(само трупосъбирателни площадки):“, подраздел „IV. Изграждане или рехабилитация
и оборудване на инсталации/мощности за
производство на топлинна и/или електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за
биогорива или произведена от биомаса или
други възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) т оп л и н на/елек т ри ческ а енерг и я:“
и подраздел „VI. Изграждане на нови или
подобряване на съществуващи центрове за
предоставяне на услуги съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 7:“ след думата в скобите „приложимо“
се добавя „за възложители по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова
помощ, за които към датата на влизането є
в сила не е подадена заявка за окончателно
плащане.
§ 19. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 61 от
2014 г.) в § 10 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „2 месеца от влизането в
сила на тази наредба за ползватели на помощ
та със сключени договори за отпускане на
финансова помощ преди влизането є в сила“
се заменят с „24 април 2015 г. за ползватели
на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в
сила на тази наредба“.
2. В ал. 2 думите „4 месеца от влизането в
сила на тази наредба“ се заменят с „30 април
2015 г.“.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Костов
2140
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Насърчаване на туристичес
ките дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 55
от 2010 г., бр. 30, 76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28
и 55 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 72 от
2014 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази
наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност по
отношение на минималната помощ (ОВ L
379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени до 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de
minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент
(ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане
на финансова помощ, сключени след 30 юни
2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1
юли 2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата
за отпускане на финансова помощ, посочени
в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната
агенция (РА) писмено изисква от кандидатите
да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи,
необходими за удостоверяване верността на
декларираните данни, в срок 10 дни считано
от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА
преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане
на финансова помощ с кандидати, за които
след проверката по ал. 3 и преразглеждането
по ал. 5 се установи, че не може да им бъде
предоставена помощ съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), провеждат
съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване
на условията и реда на законодателството.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 4 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „РА“.
2. В ал. 11 накрая се добавя „и натрупаните лихви върху изплатеното авансово
плащане по съответния договор за отпускане
на финансова помощ са възстановени на РА
от ползвателя на помощта“.
3. Създават се ал. 12, 13 и 14:
„(12) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови
плащания по всички договори за отпускане
на финансова помощ, сключени по реда на
тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок
най-късно до 31 януари удостоверение от
обслужващата банка, при която е открита
банкова сметка за средства от Европейския
съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен
точният размер на натрупаната лихва върху
всички изплатени авансови плащания към 31
декември на предходната календарна година.
(13) В случай че има натрупани лихви върху
изплатени авансови плащания по договори за
отпускане на финансова помощ, сключени по
реда на тази наредба, ползвателят на помощта
възстановява на РА натрупаните лихви всяка
календарна година най-късно до 31 януари
на следващата календарна година и в срок
до 5 дни от датата на подаване на заявката
за междинно или окончателно плащане.
(14) В случай че ползвателят на помощта
не представи удостоверение от обслужващата
банка съгласно изискванията на ал. 12 и не
възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите
действия за събирането им в съответствие с
чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 3. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
§ 4. В чл. 14, т. 1 думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
§ 5. В чл. 20, ал. 16 се създава т. 18:
„18. натрупани лихви върх у изплатени
авансови плащания.“
§ 6. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 7:
„7. намаления на размера на финансовата
помощ в съответствие с изискванията на
Регламент 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 4 в
указания срок.“
§ 7. В чл. 32, ал. 5 думите „т. 17, 18 и 19“
се заменят с „т. 17“, накрая се поставя запетая и се добавя „и в случай на необходимост
коригирано инициирано бюджетно платежно
нареждане по т. 34 от раздел „Общи доку-
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менти“ от приложение № 7, в съответствие
с одобрения окончателен размер на безвъзмездната помощ по проекта“.
§ 8. В чл. 35 накрая се поставя запетая и
се добавя „за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“.
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 накрая се добавя „за заявления
за подпомагане, за финансирането на които
са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г.“;
б) създава се т. 8:
„8. установи, че по договор за обществена
поръчка за изпълнение на дейностите по
проекта е налице неточно изпълнение от
страна на избрания изпълнител и в договора
е уговорена неустойка.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 8 намалението на финансовата помощ е до размера на
неустойката, която е дължима от избрания
изпълнител.“
§ 10. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „юли“ се заменя със
„септември“.
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 20,
ал. 1, т. 1 и 2 в проекта е до 24 април 2015 г.
Ползвателят на помощта уведомява РА за
публикуване на всяко решение за откриване
на процедура за възлагане на обществена
поръчка в срок до 7 работни дни от датата
на публикуването.
(5) За проекти, по които са били сключени договори за отпускане на финансова
помощ въз основа на представен идеен или
технически проект, срокът за публикуване
на решението за откриване на процедурите
за възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 20,
ал. 1, т. 1 и 2 в проекта е до 30 април 2015 г.
Ползвателят на помощта уведомява РА за
публикуване на всяко решение за откриване
на процедура за възлагане на обществена
поръчка в срок до 7 работни дни от датата
на публикуването.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
5. Създава се нова ал. 7:
„(7) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на
планираните обществени поръчки за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта,
са задължителни за ползвателя на помощта.“

ВЕСТНИК
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6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 5 и 6“ се заменят с „ал. 8 и 9“.
§ 11. Създават се чл. 39б и 39в:
„Чл. 39б. (1) В случай че окончателната
стойност на финансовата помощ за всяка от
одобрените дейности по проекта е по-малка
от първоначално одобрената и по проекта е
извършено авансово плащане, ползвателят
на помощта възстановява разлика меж ду
размера на изплатеното авансово плащане
и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер
на авансовото плащане в срок до 10 дни от
сключване на допълнителното споразумение
към договора за отпускане на финансова
помощ, с което е определена окончателната
стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта
не изпълни задължението си в срока по ал. 1,
РА предприема необходимите действия за
събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение второ
от ЗПЗП ведно със законната лихва върху
сумата.
Чл. 39в. Разплащателната агенци я едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансова помощ,
когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта
в срока по чл. 37, ал. 4 или 5.“
§ 12. В чл. 44, ал. 3 се създава т. 5:
„5. не е публикувал решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 по проекта
в срока по чл. 37, ал. 4 или 5.“
§ 13. В допълнителната разпоредба т. 10
на § 1 се изменя така:
„10. „Непредвидени разходи“ са разходи,
въ зник на ли в резул тат на рабо т и и/и ли
обстоятелства, които не е могло да бъдат
предвидени при първоначалното проектиране.
Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количественостойностната сметка към проекта, и/или до
нови строително-монтажни работи, за които
са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите
на проекта. В случаите на кандидати, които
са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4
ЗОП, новите строително-монтажни работи
следва да бъдат възлагани по реда на чл. 90
ЗОП.“
§ 14. Създава се ново приложение № 1
към чл. 3, ал. 4:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 4
Декларация за минимална помощ
1.

Подписаният

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности“
2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1. Седалище и адрес на управление:
3.2. Адрес за кореспонденция:
(Попълва се само ако е различен от
адреса на управление по т. 3.1)
4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

№

Дейности, които предприятието извършва
(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от
продажби
в % през:
година „Х-1“ *

година „Х“

1.
2.
5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.
(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование.)

6.

Вид на предприятието:
(Отбележете със знака Х.)

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:

голямо

Собствеността на предприятието е:

средно

малко

микро-

Относителен дял от капитала в %:

Държавна
Общинска
Частна
Общо:
8.

8а.

100.00

Налице ли е партньорство** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са
обект на тази декларация.
(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от
партньора/ите.)

ДА

НЕ

Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:
Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

* Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“.
** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията
за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

НЕ

Декларация за преобразуване
Размер на предоставената минимална
помощ, лв.
по Регламент
1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/20144

в т.ч. за дейност/и
УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20122

Години НаименоЕИК/
Админи- Разходи,
Общ
вание на БУЛСТАТ стратор за които е
размер
лицата,
на помощ предостана поучастващи
(наимено- вена помощта=
в преобравание и
мощта/
a+b+
зуването
ЕИК/
цел на
c+d+e
БУЛСТАТ) помощта (в левове)
(с думи)

други дейности по
Регламент (ЕС)
1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

9а.

ДА

шосеен транспорт

9.

a

b

c

d

e

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

ДА

НЕ

Година
„Х“
Година
„Х-1“
Година
„Х-2“
ОБЩО
10.

∑(a+b+
c+d+e)

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви
„а“ – „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които
образуват „едно и също предприятие“:
Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

1
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната
помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от
24.12.2013 г.).
2
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
3
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L
352 от 24.12.2013 г.).
4
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
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През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на
декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като „едно
и също предприятие“ съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

e
по Регламент (ЕО)
875/2007 и Регламент
(ЕС) 717/20148

до лево- до левата рав- вовата
ностойравноност на
стой15 000
ност на
евро
30 000
евро

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

до ледо леводо
вовата
вата равлевовата
равноностойравностойстойност на
ност на
ност на
500 000
200 000 евро
100 000
евро
евро

d
по Регламент
1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20137

c
УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20126

Разходи,
Общ
за които е размер
получена
на попомощта/ мощта=
цел на
a+b+
помощта
c+d+e
(с думи) (в левове)

b
други дейности по
Регламент (ЕС)
1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20085

АдминиПолучател/и стратор на
(посочва се помощта
ЕИК/
(наименоваБУЛСТАТ) ние и ЕИК/
БУЛСТАТ)

a
шосеен транспорт

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

Общо:

∑(a+b+
c+d+e)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

*** Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, не са
обект на тази декларация.
5
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната
помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от
24.12.2013 г.).
6
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).
7
Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L
352 от 24.12.2013 г.).
8
Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
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Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва „0“.
12. Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува
ДА
НЕ
„едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за
9
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“) :
13. Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) ДА
НЕ
№ 1407/201310:
13а. Попълва се при положителен отговор в т. 13.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той
ДА НЕ
образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 100 000
евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
14. Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към ДА
НЕ
минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):
14а. Попълва се при положителен отговор в т. 14.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той
ДА НЕ
образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на 500 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
15. Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107
ДА
НЕ
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013 г.):
15а. Попълва се при положителен отговор в т. 15.
Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, е до левовата ДА НЕ
равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години „Х“,
„Х-1“ и „Х-2“)11:
16. Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно
Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функциоДА
НЕ
нирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и
аквакултурите:
16а. Попълва се при положителен отговор в т. 16.
Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той
ДА НЕ
образува „едно и също предприятие“, е до левовата равностойност на 30 000 евро за
12
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“) :
17. В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за
ДА
НЕ
дейността, за която се кандидатства по мярката:
(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности.)
18. При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация в срок 5 работни дни от датата на промяната.
19. Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
9
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната
помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от
24.12.2013 г.).
10
Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната
помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от
24.12.2013 г.).
11
Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към
минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от
24.12.2013 г.).
12
Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за
прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).
Дaтa: ………………20_ _ г.
Декларатор: ………….“
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§ 15. Досегашното приложение № 1 към
чл. 13, ал. 1, т. 1 става приложение № 1а към
чл. 13, ал. 1, т. 1.
§ 16. В приложение № 4 към чл. 23, ал. 1,
раздел „Общи документи“ т. 6 се изменя така:
„6. *Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър или регистър
БУЛСТАТ (не се изисква от кандидати общини
и граждански дружества).“
§ 17. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 6 думите „извънбюджетна разплащателна сметка“ се заменят със „сметка за
средства от Европейския съюз“.
§ 18. В приложение № 7 към чл. 32, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В „Общи документи“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния окръжен съд в рамките
на месеца, предхождащ датата на подаване на
заявката за плащане. Представя се само от
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър
или регистър БУЛСТАТ (представя се само
от ЮЛНЦ).“;
б) точка 6 се отменя;
в) в т. 9 и 10 след думите „(ЗС)“ се добавя
„(не се представя от общини)“;
г) в т. 26 думите „(по образец)“ се заменят
с „по образец от приложение № 4 към чл. 23,
ал. 1 за договори за отпускане на финансова
помощ, сключени до 30 юни 2014 г.“;
д) създават се т. 33, 34 и 35:
„33. Удостоверение от обслужващата банка
съгласно чл. 11, ал. 12.
34. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания
(представя се в случаите по чл. 32, ал. 4).
35. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 32, ал. 4).“
2. В т. I. Изграждане и/или реконструкция
или подобрение на сгради, помещения, съоръжения от „Специфични документи по видове
дейности“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) точка 7 се отменя;
б) точка 9 се изменя така:
„9. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка (когато е приложимо – вариационна заповед), книга на обекта, одобрена
от лицето, упражняващо строителен надзор,
и възложителя (когато е приложимо).“;
в) създават се т. 10, 11 и 12:
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„10. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2а съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на
инвестицията).
11. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо за възложители по чл. 7
и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
12. Акт за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството
за всички спрени строежи по общия ред и
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба
№ 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е
приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова
помощ, за които към датата на влизането є
в сила не е подадена заявка за окончателно
плащане.
§ 20. Крайният срок за представяне в РА
на удостоверение от обслужващата банка, при
която е открита банкова сметка за средства
от Европейския съюз съгласно § 2, т. 3 по
отношение на задължението по чл. 11, ал. 12
за календарната 2014 г., е до 3 април 2015 г.
§ 21. Крайният срок за възстановяване в
РА на натрупаните лихви върху изплатените
авансови плащания съгласно § 2, т. 3 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13
за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.
§ 22. (1) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 20,
ал. 1, т. 1 и 2 в проекта съгласно § 10, т. 2
по отношение на чл. 37, ал. 4 е до 24 април
2015 г. за ползватели на помощта със сключени
договори за отпускане на финансова помощ
преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайни ят срок за п ублик у ване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 20,
ал. 1, т. 1 и 2 в проекта съгласно § 10, т. 2 по
отношение на чл. 37, ал. 5 е до 30 април 2015 г.
за ползватели на помощта със сключени въз
основа на представен идеен или технически
проект договори за отпускане на финансова
помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(3) Крайният срок по ал. 1 или 2 за уведомяване на РА за публикуване на решение
за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка за ползватели на помощ
та със сключени договори за отпускане на
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финансова помощ преди влизане в сила на
тази наредба е 7 работни дни от датата на
публикуването на решението.
(4) В случай че ползвателите на помощта
със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази
наредба не публикуват решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
дейности по проекта в срока по ал. 1 или 2,
РА едностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансовата помощ.
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2211

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 4 март 2015 г.

за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за
емисии от авиационни дейности чрез търг
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират редът и начинът за разходване чрез Националния
доверителен екофонд (НДЕФ) на приходите
от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, които постъпват
по бюджета на Предприятието за управление
на дейности по опазване на околната среда
(ПУДООС).
(2) Наредбата определя изискванията за
одобряване на проектите за изпълнение на
следните дейностите по ограничаване изменението на климата, които ще се финансират
от средствата по ал. 1:
1. намаляване емисиите на парникови
газове;
2. адаптиране към въздействието от изменението на климата в Република България и
в трети държави, по-специално в развиващите
се държави, чрез:
а) финансиране на дейности, свързани
с изработване на Национална стратегия за
адаптация към изменението на климата;
б) осъществяване на други проекти с прилагане на мерки за адаптация към изменението
на климата;
3. финансиране на научни изследвания, в
т. ч. свързани с изготвянето на Национална
стратегия за адаптация и разработване на
начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, вкл. в секторите на
въздухоплаването и въздушния транспорт;
4. намаляване на емисиите чрез транспорт
с ниски емисии;
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5. други дейности, водещи до намаляване
на емисиите на парникови газове и справяне
с изменението на климата, включително за
мерки за предотвратяване на обезлесяването
и образователни и информационни кампании,
насочени към различни целеви групи, свързани
с изменението на климата.
Раздел II
Разпределение на приходите от продажбата
на квоти за емисии от авиационни дейности
чрез търг
Чл. 2. Приходите от продажбата на квоти
за емисии от авиационни дейности чрез търг
се разпределят, както следва:
1. до 95 на сто от приходите се използват за
възмездно или безвъзмездно финансиране на
проекти и дейности по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 4 и
6 от Закона за ограничаване на изменението
на климата и във връзка с изготвяне на стратегически и планови документи за въвеждане
на мерки за ограничаване или адаптация към
изменението на климата;
2. до 0,5 на сто от приходите се използват
за покриване на разходите за изпълнение на
тази наредба и за административното управ
ление на средствата от ПУДООС;
3. до 4,5 на сто от приходите се използват
за покриване на разходите за изпълнение на
тази наредба и за административното управление на средствата от НДЕФ съгласно
утвърдения от Управителния съвет на НДЕФ
годишен бюджет.
Чл. 3. Приходите от продажбата на квоти
за емисии от авиационни дейности чрез търг
по чл. 2, т. 1 и 3, постъпили по бюджета на
ПУДООС, за всяко тримесечие се превеждат
по сметката на НДЕФ за управление и целево
разходване в срок 15 дни след изтичане на
съответното тримесечие.
Раздел IIІ
Изисквания относно разходването на приходите от продажбата на квоти за емисии от
авиационни дейности чрез търг
Чл. 4. (1) Разходването на средствата по
чл. 2, т. 1 от наредбата се възлага на НДЕФ.
(2) Дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 2, буква
„а“ и т. 3 се извършват при спазване на процедурите по реда на Закона за обществените
поръчки.
(3) За изпълнението на дейностите по чл. 1,
ал. 2, т. 1, т. 2, буква „б“, т. 4 и 5 Управителният съвет на НДЕФ приема оперативно
ръководство за разходване на средствата от
Европейската схема за търговия с емисии
(ЕСТЕ), което включва критериите за финансиране, допустимите кандидати, дейности
и разходи, както и срокове за подаване на
предложения.
Чл. 5. (1) Контролът и мониторингът на
разходване на средствата по чл. 2, т. 1 от
наредбата се осъществява от НДЕФ.
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(2) Предварителният и последващ контрол
по цялостното изпълнение и по спазването
на нормативно установените процедури за
доставка на стоки и услуги при реализация на
проекти за изпълнение на дейности по чл. 1,
ал. 2 се осъществява от Изпълнителното бюро
на НДЕФ. При необходимост НДЕФ може да
осъществява проверки на място.
(3) Директорът на Изпълнителното бюро
внася доклади до Управителния съвет, в които се описват всички сключени договори за
финансиране на проекти по чл. 2, т. 1, както
и степента на тяхното изпълнение и размерът
на предоставените средства за всеки от тях.
(4) Управителният съвет приема доклада
на директора на Изпълнителното бюро за
завършването на всеки проект на базата на
извършен одит от меж дународно признат
независим одитор.
Чл. 6. Директорът на Изпълнителното бюро
на НДЕФ организира и осигурява публикуването на интернет страницата на НДЕФ на
информация за възможностите за финансиране, както и списък на всички одобрени за
финансиране проекти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 56, ал. 2 ЗОИК.
§ 2. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивелина Василева
2147

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46
от 2011 г.; доп., бр. 44 от 2013 г.)
Параграф единствен. В § 2 от заключителните разпоредби сюзът „и“ преди думите
„Директива 2012/45/ЕС“ се заличава и в края
на текста се добавя „и Директива 2014/103/
ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г. за
привеждане за трети път в съответствие с
научно-техническия прогрес на приложенията
към Директива 2008/68/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно вътрешния
превоз на опасни товари (OB L 335, 22/11/2014)“.
Министър:
Ивайло Московски
2124
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда
за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна и осъществяване дейност
като оператор (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 87 от 2003 г.; изм., бр. 6 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2009 г., бр. 7 и 58
от 2010 г. и бр. 102 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 10 – 13:
„(10) В случаите, когато получената индивидуална квота не може да бъде изчерпана поради невъзможност за издаване на
ваучерите в срока на валидност по чл. 23,
ал. 2, операторът има право да подаде заявление за еднократно удължаване на срока
на валидност на ваучерите до изчерпване на
същата индивидуална квота, но с не повече
от 12 месеца.
(11) В заявлението по ал. 10 се посочват
остатъкът от неизчерпана индивидуална квота
и причините за невъзможността квотата да
бъде изчерпана.
(12) В случаите по ал. 10 министърът на
финансите или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за удължаване/
отказ за удължаване срока на валидност на
ваучерите след извършване на проверка от
органите по приходите на Националната
агенция за приходите по реда на чл. 21.
(13) Срокът за издаване на заповедта по
ал. 12 е 30 работни дни от подаване на заявлението по ал. 10.“
2. Досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 14, 15 и 16.
§ 2. В чл. 22 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 12, ал. 12 ваучерът
за храна задължително съдържа и дата на
издаване на заповедта за удължаване срока
на валидност на ваучерите.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на труда и социалната политика:
Ивайло Калфин
Министър на финансите:
Владислав Горанов
2146
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-255
от 6 март 2015 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям приложение № 1 – „Класификатор на
длъжностите в МВР – А. Държавни служители
с висше образование“ към Заповед № 8121з-212
от 24.02.2015 г. – ДВ, бр. 21 от 2015 г., относно
утвърждаване на Класификатор на длъжностите
в МВР, както следва:
1. В раздел ІІІ Главна дирекция „Гранична
полиция“, подраздел ІІІ.2. Регионални дирекции
„Гранична полиция“ (РДГП) се добавят нови
редове № 28, № 29, № 30 и № 31:
„28, главен юрисконсулт, инспектор, изпълнителска, магистър, 5 г.;
29, старши юрисконсулт, инспектор, изпълнителска, магистър, 3 г.;
30, юрисконсулт, инспектор, изпълнителска,
магистър, 1 г.;
31, младши юрисконсулт, инспектор, изпълнителска, магистър, не се изисква.“
2. В раздел ІХ Областни дирекции на МВР
(ОДМВР) се добавят нови редове № 25, № 26,
№ 27 и № 28:
„25, главен юрисконсулт, инспектор, изпълнителска, магистър, 5 г.;
26, старши юрисконсулт, инспектор, изпълнителска, магистър, 3 г.;
27, юрисконсулт, инспектор, изпълнителска,
магистър, 1 г.;
28, младши юрисконсулт, инспектор, изпълнителска, магистър, не се изисква.“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
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Министър:
В. Вучков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 11 март 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 1 ППЗНП във връзка с доклад вх. № 0522655 от 17.02.2015 г. на началника на РИО – София-град, с приложения към него, както и с
протокол на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-85 от 20.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, закривам Частно
средно общообразователно училище „Константин

Кирил Философ“ – София, открито със Заповед
№ РД-14-134 от 19.07.2012 г. (ДВ, бр. 59 от 2012 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-88 от 3.09.2013 г.
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-31 от 9.05.2014 г. (ДВ, бр. 43 от 2014 г.)
на министъра на образованието и науката.
Мотиви: В училището са извършени три проверки от октомври 2014 г. до февруари 2015 г.,
като при всяка от тях са констатирани сериозни
нарушения, описани в констативни протоколи на
комисия от МОН и от РИО – София-град.
По с л е д н а т а п р о в е р к а е и з в ъ р ш е н а н а
9.02.2015 г., изготвен е констативен протокол
изх. № 0607-59/12.02.2015 г., който е връчен на
Ангел Николов – управител и представляващ
фирма „Консулта 21“ – ООД – лицето, получило
разрешение за откриване на ЧСОУ „Константин
Кирил Философ“ – София. Констативният протокол е подписан от Ангел Николов без възражения.
При проверката са открити множество нарушения на нормативните изисквания в системата на
народната просвета, които са подробно описани от
комисията, извършила проверката. Установено е,
че липсва лице, изпълняващо длъжността директор, което е в несъответствие с чл. 37, ал. 1 ЗНП
във връзка с чл. 147 ППЗНП. На удостоверенията
за преместване на ученици от училището е посочена като директор Ралица Войнова, която от
10.11.2014 г. не изпълнява тази длъжност според
внесен от нея доклад с вх. № 0607-543/6.11.2014 г.
в РИО – София-град, и приложено към него
копие на заповед за прекратяване на трудовото
є правоотношение на основание чл. 325, т. 1 от
Кодекса на труда.
От предоставените удостоверения за преместване прави впечатление, че учениците ще продължат образованието си в Британското училище
в София, което не е откривано по българската
нормативна уредба.
В едномесечен срок Ангел Николов Дончев да
предаде училищната документация на началника
на Регионалния инспекторат по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да бъдат пренасочени учениците
от частното училище, и училище, в което да се
съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2157

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 12 март 2015 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 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „Мост на любовта“ – ООД,
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представлявано от Йоланта Ядвига Галач, ЕИК
203087471, със седалище и адрес на управление:
Русе 7000, Придунавски булевард 6, вх. 1, ет. 1,
ап. 2, да открие Частно начално училище „Вяра,
Надежда, Любов“ – Русе.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас.
3. Официалният адрес на Частно начално
училище „Вяра, Надежда, Любов“ – Русе, е Русе,
Младежки парк, ул. Алеи Възраждане 7.
4. Обучението се провежда на адрес: Русе,
Младежки парк, ул. Алеи Възраждане 7.
5. Училището се управлява и представлява от
Катана Неделчева Персида Жанета.

2158

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 12 март 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно общообразователно училище по изкуства и чужди езици
„Артис“ – София, изменям Заповед № РД-14-150
от 29.07.2002 г. (ДВ, бр. 78 от 2002 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-15 от 13.02.2013 г. (ДВ, бр. 21
от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-96 от
21.11.2014 г. (ДВ, бр. 101 от 2014 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Василка Николова Георгиева“
се заменя със: „Училището се управлява и представлява от Вергиния Веселинова Ракаджиева.“

2159

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 12 март 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище
„Талант“ – Варна, изменям Заповед № РД-14-37
от 11.04.2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-40 от 26.04.2013 г. (ДВ, бр. 44
от 2013 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Виолета Георгиева Сертева“ се
заменя със: „Училището се управлява и представлява от Анушка Бориславова Аспарухова.“

2160

Министър:
Т. Танев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-19
от 12 март 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Германи“ – София, изменям
Заповед № РД-14-64 от 10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49
от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-49 от
4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.), както следва:
В т. 5 думите: „Анна Стефанова Ангелова“ се
заменят със: „Грета Димчева Димитрова“.

2161

Министър:
Т. Танев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3369-П
от 18 март 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „б“, чл. 4, ал. 1, чл. 10а, ал. 2, чл. 28,
ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10,
чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1590
от 30.07.2014 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 66
от 2014 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 3455
от 18.03.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на Здравна служба, намираща
се в местността Орешака, землището на с. Тулово,
община Мъглиж, област Стара Загора, обособена
част от „Tранспортен диагностично-консултативен
център“ – ЕООД, Бургас (наричана по-нататък
„обособената част“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 27 200 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
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контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 10а, ал. 2 ЗПСК осемдесет
на сто от паричните постъпления от продажбата
на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Tранспортен диагностично-консултативен
център“ – ЕООД, Бургас, съгласно условията на
т. 2 от същата алинея.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2098
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 12 март 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на с. Куцина, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.03.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2149

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 824
от 18 декември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило
писмо от кмета на район „Надежда“ вх. № ГР08-13-19 от 5.10.2011 г. с искане за разрешаване
изработването на изменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на м. Бул. Ломско
шосе, кв. 59, УПИ II – „За кооперативен пазар“,
и прилежащите към квартала улици.
Към писмото са приложени: мотивирано
предложение, служебна скица № АС-23-374 от
1.08.2011 г. на УПИ ІІ – „За кооперативен пазар“, издадена от район „Надежда“, акт № 1447
от 15.03.2007 г. за частна общинска собственост,
молба от Румяна Борисова Лимончева-Цветкова, Таня Дакова Дилова, Добринка Георгиева
Николова, Венц исла в Ива нов Ива нов кат о
пълномощници на собственици на магазини в
УПИ II – „За кооперативен пазар“, пълномощни
от собствениците на търговски обекти, с които
се упълномощава кметът на район „Надежда“,
Заповед № РД-561-276 от 27.03.2003 г., договор за
продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, том XI, № 264, вх. рег. № 24741 от
15.07.2003 г., нотариален акт № 57, том I, рег.
№ 2049, дело № 56/2003 г., договор за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост,
том IX, № 126, вх. рег. № 18876 от 2.06.2003 г.,
нотариален акт № 133, том I, рег. № 893, дело
№ 123/2003 г., нотариален акт № 157, том 1, рег.
№ 10053, дело № 138/2004 г., нотариален акт № 140,
том I, рег. № 1093, дело № 93/2004 г., договор за
продажба на недвижим имот – частна общинска
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собственост, том 8, № 229, вх. рег. № 17125 от
28.05.2003 г., нотариален акт № 117, том II, рег.
№ , дело № 252/2003 г., нотариален акт № 77, том
ІІ, рег. № 3354, дело № 183/2005 г., Заповед № РД561-280 от 27.03.2003 г., договор за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост,
том XI, № 24, вх. рег. № 26844 от 22.06.2004 г.,
нотариален акт № 163, том I, рег. № 3244, дело
№ 154/2007 г., нотариален акт № 162, том I, рег.
№ 3243, дело № 153/ 2007 г., Заповед № РД-561-355
от 17.04.2003 г., договор за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, том ХІІІ,
№ 259, вх. рег. № 29182 от 12.08.2003 г., договор
за учредяване право на строеж, сключен по реда
на § 17 ЗУТ, том XVII, № 196, вх. рег. № 35325 от
12.06.2006 г., договор за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, том XIX,
№ 209, вх. рег. № 51456 от 5.08.2003 г.
Искането заедно с придружаващите го документи е предоставено за становища на отделите
в НАГ – СО, след което е разгледано и прието
на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ), с протокол
№ ЕС-Г-104 от 20.12.2011 г., т. 16.
Със Заповед № РД-09-50-112 от 30.01.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на ПУП – ИПРЗ за УПИ II – „За кооперативен
пазар“, кв. 59, м. Бул. Ломско шосе.
С писмо изх. № ГР-08-13-19 от 31.01.2012 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ на Столична
община заповедта е изпратена в района за сведение и изпълнение.
С писмо вх. № АС-9400-90/3 от 20.06.2012 г.
главният архитект на район „Надежда“ уведомява за установено несъответствие при издаване
на комбинираната скица по смисъла на чл. 16,
ал. 3 ЗКИР.
С писмо изх. № ГР-08-13-19/2011 от 29.10.2012 г.
главният архитект на СО уведомява район „Надежда“, че в проекта се предвижда изграждане
на улица от о.т. 224 през о.т. 227 до о.т. 226.
Със заявление вх. № ГР-08-13-19 от 6.12.2012 г.
от Румяна Борисова Лимончева-Цветкова е внесен
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на м. Бул. Станке Димитров, кв. 36, УПИ І – „За ОЖС, административен център, ОДЗ, магазини, трамвайно ухо и
озеленяване“, и изменение на план за регулация
и застрояване на м. Бул. Ломско шосе, кв. 59,
УПИ ІІ – „За офиси, търговски обекти и ЖС“,
и улица от о.т. 224 през о.т. 227 до о.т. 226. Към
проекта са приложени: указани върху проекта
изходни данни за проектиране от „БТК“ – АД,
по вх. № 112 от 24.01.2013 г., съгласуван проект
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, № 131
от 7.02.2013 г., съгласуван проект от „София газ“
изх. № СГ-236 от 25.02.2013 г., съгласуван проект
от „Топлофикация София“ – ЕАД, № СГ63 от
21.01.2013 г., данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД, вх. № ТУ-230 от
23.01.2013 г., експертна оценка на растителност
та по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО № ЗС-94-Р-4 от
12.03.2013 г., комбинирана скица по смисъла на
чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Внесеният проект е предоставен за съгласуване
от отделите на НАГ.
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С писмо изх. № ГР-08-13-19 от 29.07.2013 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ проектът е изпратен до кмета на район
„Надежда“.
С писмо изх. № ГР-08-13-19 от 29.07.2013 г. на
главния архитект на Столична община до директора на „Държавен вестник“ обявлението за
изработения проект е изпратено за обнародване
(ДВ, бр. 71 от 2013 г.).
Обявеният проект е върнат с писмо № АС6602-116/11 от 11.12.2013 г. на главния архитект
на район „Надежда“, в което е посочено, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Към писмото са приложени: проектът,
обобщаващ доклад за начина на провеждане на
общественото обсъждане, протокол от общественото обсъждане, констативен протокол от
обявяването на проекта, Заповед № РД-09-449
от 5.11.2013 г. на кмета на район „Надежда“ за
провеждане на обществено обсъждане.
Проектът и приложението му са разгледани
и приети на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 2, допълнен с
протокол № ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г., т. 7, като е
решено проектът да се изпрати за одобряване от
Столичния общински съвет.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС, и териториалният обхват на плана е над
един квартал – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта на район „Надежда“.
Проведено е обществено обсъждане при обявяване на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 121, ал. 1 ЗУТ. Проведени са процесуалните
действия по реда на чл. 22, ал. 4 ЗУТ.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
ИПР и ИПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 2, и допълнен с
протокол № ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г., т. 7.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Смесена
многофункционална зона“ („Смф“). Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на CO. С плана за застрояване се предвижда изграждане на „офиси, търговски обекти
и ЖС“. Предвиденото застрояване е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху вляз
лата в сила кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съ-
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ществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
С изменението на плана за регулация се изменя УПИ ІІ – „За кооперативен пазар“, като
отреждането се привежда в съответствие с идентификатора на имота по действащата кадастрална
карта. Запазва се по същество обслужващата
функция, като се разширява с възможността и
за жилищно строителство. УПИ II – „За офиси,
търговски обекти и ЖС“, е съобразен максимално
с имотните граници по кадастралната карта и се
предвижда с предназначение, съответстващо на
допустимото за устройствената зона.
Предвидената с проекта улична мрежа от
о.т. 224 през о.т. 227 до о.т. 226 потвърждава
изключените от ПР на м. Ломско шосе улици.
Новопредвиденото застрояване е свободно
като начин на застрояване и високо като характер на застрояване с общественообслужваща
или жилищна функция съобразно нуждите от
такова застрояване в комплекса. С проекта е
доказано, че новопредвиденото застрояване не
води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Смф“ при спазване
и на показателите за квартала, с което е спазено
изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради, определени с Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, както и изискванията за разстояния до границите на УПИ по чл. 31, ал. 2,
т. 1 и 2 във връзка с ал. 5 ЗУТ и изискванията
за разстояния през улица и между жилищните
сгради по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, ал. 1 и 2
ЗУТ, т. 2 и 12 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО; § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО; чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 31, ал. 2, т. 1 и 2
във връзка с ал. 5, чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ; протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 2, и
допълнен с протокол № ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г.,
т. 7, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на м. Бул.
Станке Димитров, кв. 36, УПИ I – „За ОЖС, административен център, ОДЗ, магазини, трамвайно
ухо и озеленяване“ и на м. Бул. Ломско шосе,
кв. 59, УПИ II – „За кооперативен пазар“, като се
създават нови: УПИ I – „За ОЖС, административен център, ОДЗ, магазини, трамвайно ухо и
озеленяване“, в кв. 36, м. Бул. Станке Димитров,
и УПИ II – „За офиси, търговски обекти и ЖС“,
в кв. 59, м. Бул. Ломско шосе, изменя се и улица
от о.т. 224 през о.т. 227 до о.т. 226, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложеният проект.
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2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за застрояване за
УПИ II, кв. 59, м. Бул. Ломско шосе, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com)
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 67
от 12 февруари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-177 от 7.04.2011 г. от „Астра
Риал“ – ООД, чрез пълномощник Даниела Симеонова Коларова с искане за допускане изработването на подробен устройствен план за поземлени
имоти № 3859.44, 3859.20, 3859.29, 3860.30, 3859.41,
3859.43, 3860.168, 3860.167, 3860.170 – проект за
регулация на улици: от о.т. 85е – о.т. 1 – о.т. 19 –
о.т. 27 – о.т. 73 – о.т. 29 – о.т. 68 – о.т. 65 – о.т. 6
2 – о.т. 53 – о.т. 44 – о.т. 38 – о.т. 31 до о.т. 29; от
о.т. 73 – о.т. 81 – о.т. 90 до о.т. 95; задънени улици:
от о.т. 73 до о.т. 94; от о.т. 53 до о.т. 95; план за
регулация и застрояване за квартали 1, 2, 3, 4 и
5, м. Дъбо, землище с. Мало Бучино, район „Овча
купел“. Заявителят е удостоверил собствеността
си с нот. акт № 133, том № IV, peг. № 6301, дело
№ 698 от 1.10.2007 г., нот. акт № 130, том № V, peг.
№ 7411, дело № 883 от 15.11.2007 г., нот. акт № 127,
том № IV, peг. № 6280, дело № 692 от 1.10.2007 г.,
нот. акт № 149, том № V, рeг. № 6370, дело № 114
от 3.10.2007 г., нот. акт № 43, том № III, рeг.
№ 3699, дело № 425 от 13.05.2008 г., нот. акт № 65,
том № V, рeг. № 7046, дело № 823 от 30.09.2008 г.,
нот. акт № 23, том № V, рeг. № 6772, дело № 782
от 18.10.2007 г., нот. акт № 41, том № VI, рeг.
№ 8127, дело № 991 от 11.12.2007 г., нот. акт № 129,
том № IV, рeг. № 6282, дело № 694 от 1.10.2007 г.,
нот. акт № 95, том № V, рeг. № 7281, дело № 850 от
8.11.2007 г., нот. акт № 148, том № IV, рeг. № 6369,
дело № 713 от 3.10.2007 г., нот. акт № 163, том
№ II, peг. № 2872 от 16.04.2008 г., нот. акт № 36,
том № VI, peг. № 8116, дело № 986 от 11.12.2007 г.,
нот. акт № 113, том № V, peг. № 7493, дело № 867
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от 16.10.2008 г., нот. акт № 119, том № II, рег.
№ 2359, дело № 306 от 3.04.2008 г., нот. акт № 164,
том II, рег. № 2877, дело № 350 от 16.04.2008 г.,
нот. акт № 150, том № IV, peг. № 6371, дело № 715
от 3.10.2007 г., нот. акт № 128, том № IV, peг.
№ 6281, дело № 693 от 1.10.2007 г., нот. акт № 126,
том IV, peг. № 6279, дело № 691 от 1.10.2007 г.,
нот. акт № 35, том № VI, peг. № 8113, дело № 985
от 11.12.2007 г., нот. акт № 32, том I, peг. № 427,
дело № 31 от 29.01.2008 г., нот. акт № 154, том
VI, peг. № 8579, дело № 1104 от 27.12.2007 г.,
нот. акт № 66, том № I, рег. № 587, дело № 63
от 1.02.2008 г., нот. акт № 7, том II, peг. № 3398,
дело № 186 от 26.06.2012 г., скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 46721.3859.20,
скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор
46721.3860.29, скица от СГКК за имот с идентификатор 46721.3859.41, скица от СГКК за имот с
идентификатор 46721.3859.43, скица от СГКК за
имот с идентификатор 46721.3860.167, скица от
СГКК за имот с идентификатор 46721.3860.168 и
мотивирано предложение.
Имотите, предмет на плана, попадат в територия за далекоперспективно развитие „Жм3 – Д“
(жилищна зона за малкоетажно застрояване с
ограничителни параметри за далекоперспективно развитие) и частично в зона „Тзв“ (терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути) – т. 7 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО във връзка с чл. 15 ЗУЗСО и
т. 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Мотивираното предложение и заданието са
разгледани на заседание на ОЕСУТ и са приети
с протокол № ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 9.
На основание чл. 15 ЗУЗСО с Решение № 612
по протокол № 98 от 6.10.2011 г. на Столичния
общински съвет е допуснато изработването на
подробен устройствен план за ПИ № 3859.44,
3859.20, 3859.29, 3860.30, 3859.41, 3859.43, 3860.168,
3860.167, 3860.170. Със Заповед № РД-09-50-644
от 11.07.2012 г. на главния архитект на Столична
община е одобрено заданието за изработване
на проекта, а със Заповед № РД-09-50-703 от
30.07.2012 г. на главния архитект на Столична
община е допуснато изработването му. С писмо
изх. № ГР-70-00-177/2011 от 10.09.2012 г. заповедите
са изпратени на кмета на район „Овча купел“.
Със заявление вх. № ГР-70-00-177/2011 от
28.03.2012 г. проектът е внесен за одобряване
заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура.
С писмо изх. № ГР-70-00-177/2011 от 5.02.2013 г.
проектът е изпратен за съобщаване в район
„Овча купел“ по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ (изм.).
Съобщението е обнародвано чрез обявление в
„Държавен вестник“, бр. 15 от 2013 г.
С писмо вх. № АБ 6602-84/3 от 15.04.2013 г.
кметът на район „Овча купел“ е удостоверил,
че проектът е редовно обявен и че е проведено
обществено обсъждане на 29.03.2013 г. въз основа
на негова Заповед № РД-09-47 от 27.02.2013 г. В
законоустановения срок няма постъпили възражения.
Със Заповед № РД-09-50-327 от 18.05.2013 г.
на главния архитект на Столична община е
допусната поправка на очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-09-50-644 от 11.07.2012 г.
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и в Заповед № РД-09-50703 от 30.07.2012 г., като
вместо „ПИ № 3859.44, 3859.44“ да се чете „ПИ
№ 3859.44, 3859.20“ и при изреждането да бъде
добавен „ПИ № 3859.39“. С писмо № ГР-70-00177/2011 от 27.05.2013 г. тази заповед е изпратена
в район „Овча купел“ за съобщаване на заинтересованите лица. С писмо изх. № АБ 6602-84/5
от 1.07.2013 г. кметът на район „Овча купел“ е
съобщил, че заповедта е съобщена, като е приложил разписен лист.
Към проекта са представени: съгласувателно
писмо № 53-0010430 от 13.07.2013 г. на Агенция
„Пътна инфраструкт у ра“; съгласуван проект
с протокол № 09 от 28.02.2012 г. на дирекция
„Транспортна инфраструктура“ при Столична
община; положително становище peг. № ОД 842
от 12.03.2012 г. на СДВР – отдел „Пътна полиция“; становище № 260 0-11531 от 28.06.2013 г. на
РИОСВ да не се извършва екологична оценка;
становище № ТУ-543 от 26.03.2012 г. на „Софийска
вода“ – АД, съгласуване № 145 от 5.11.2013 г. на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, експертна
оценка на съществуващата растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ при Столична
община № 7000-СП-312 от 17.05.2012 г.
Към проекта са приложени и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема на идейна вертикална
планировка с надлъжни профили на новопроектираните улици в обхвата на разработката.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-57 от 23.07.2013 г., т. 5, взето е
решение, с което проектът е приет, и след сключване на договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ е предложено
да се изпрати в Столичния общински съвет за
одобряване. С № СО-РД-561-168 от 2.10.2014 г. е
представен предварителен договор от 2.10.2014 г.
за прехвърляне право на собственост на основание
чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със заповеди № РД-09-50-215 от 29.02.2012 г. на
главния архитект на Столична община и № РД09-502 39 от 29.02.2012 г. е преди влизане в сила
на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), поради което
на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ производството
следва да се довърши по реда, действал преди
26.11.2012 г. Искането е направено от заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, а именно от „Астра Риал“ – ООД, чрез
пълномощник Даниела Симеонова Коларова,
вписано в приложените скици, издадени от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта –  сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец.
Одобрено е задание на основание чл. 124, ал. 7
ЗУТ. Допуснато е изработването на проекта от
компетентния за това орган. Внесен е проект и
са изпълнени предписанията в допускането. Проектът е съобщен на всички заинтересовани лица,
проведено е обществено обсъждане и същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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Кадастралната карта на с. Мало Бучино е
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 17.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК и е изменена със заповеди № КД-14-22-270 от 7.10.2010 г.
и № КД-14-22- 65 от 17.02.2011 г. на началник на
СГКК – София.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите се
урегулират за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същия се
образуват УПИ в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Достъпът до новообразуваните УПИ е по
новопроектираните улици от о.т. 85е – о.т. 1 –
о.т. 19 – о.т. 27 – о.т. 73 – о.т. 29 – о.т. 68 – о.т.
65 – о.т. 62 – о.т. 53 – о.т. 44 – о.т. 38 – о.т. 31
до о.т. 29; от о.т. 73 – о.т. 81 – о.т. 90 до о.т. 95;
задънени улици: от о.т. 73 до о.т. 94; от о.т. 53
до о.т. 95А, които са предвидени с изработения
план за регулация на улици, с оглед спазване
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. С
предвидените в проекта улици се засягат имоти
частна собственост. Същото е мероприятие от
публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет. Предвижданията за обекти публична
общинска собственост, към която категория
обекти принадлежи уличната регулация от о.т
. 85е – о.т. 1 – о.т. 19 – о.т. 27 – о.т. 73 – о.т. 29
– о.т. 68 – о.т.65 – о.т.62 – о.т. 53 – о.т. 44 – о.т. 3
8 – о.т. 31 до о.т. 29; от о.т. 73 – о.т. 81 – о.т. 90
до о. т. 95; задънени улици: от о.т. 73 до о.т. 94;
от о.т. 53 до о.т. 95А, се извършват в обществен
интерес и преценката по допускането им е по
целесъобразност.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на Столична община
имотите – предмет на плана, попадат в устройствени зони „Територия за далекоперспективно
развитие Жм3 – Д“ (жилищна зона за малко
етажно застрояване с ограничителни параметри) и
частично в зона „Терени за озеленяване на улици,
реки, дерета, открити канали и сервитути Тзв“
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата
върху плана, отговарят на предвидените в ОУП
на Столична община.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда ниско
като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
на изискуемите разстояния на жилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазени са изискванията по предписанията
на отделите в НАГ, което се установява от представените съгласувания.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, Решение № 612 по протокол
№ 98 от 6.10.2011 г. на Столичния общински съвет,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 7, т. 34 и § 2
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-57 от 23.07.2014 г., т. 5,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за улична регулация на улици: от о.т. 85е – о.т. 1 – о.т. 19 – о.т.
27 – о.т. 73 – о.т. 29 – о.т. 68 – о.т. 65 – о.т. 62 –
о.т. 53 – о.т. 44 – о.т. 38 – о.т. 31 до о.т. 29; от
о.т. 73 – о.т. 81 – о.т. 90 до о. т. 95; задънени улици:
от о.т. 73 до о.т. 94; от о.т. 53 до о.т. 95А. Образуване на нови квартали 1, 2, 3, 4 и 5 и създаване
на УПИ в тях, м. Дъбо, землище Мало Бучино,
район „Овча купел“, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
нови УПИ в нови квартали 1, 2, 3, 4 и 5, м. Дъбо,
землище Мало Бучино, район „Овча купел“, съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
и план-схема на идейна вертикална планировка с
надлъжни профили на новопроектираните улици
в обхвата на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1685
от 20 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 251 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 305 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
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1. На 29.04.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ с пл. № 571 в УПИ II –  „За
ЖС и КОО“, кв. 842, м. В. Иванов-север, София,
ул. Пловдив, между ул. Елена и ул. Петрич, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.04.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1686
от 20 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 249 от
28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 11.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ V-535, кв. 49Б, м. Зона В-17,
София, ул. Зайчар, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 95 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.05.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 48
от 17 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2 и 3
ЗПСК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Приема годишна план-програма за работа
на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство за 2015 г. и списък с обекти за
приватизация съгласно чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗПСК:
– едноетажна постройка (за трафопост) с
идентификатор 07079.661.372.1, кв. Победа, кв.
29, ЗП 54 кв. м, Бургас;
– едноета ж на сграда, У ПИ I, к в. 60, ЗП
83,60 кв. м, гр. Българово.
2. Да не се извършват разпоредителни сделки
с имуществото на обособените обекти, да не се
сключват договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити.
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Председател:
К. Луков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-15-7706-40
от 19 февруари 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на вл язло в законна сила
на 25.01.2011 г. съдебно решение № 1983 от
11.10.2010 г. по адм.д. № 1533/2010 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение
№ 1187 от 25.01.2011 г. по адм.д. № 15375/2010 г.
на Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на местност Ку м тепе, землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
се извършват следните промени:
Заличава се НИ № 1236 и се променят границите на НИ № 1593 по обжалвания ПНИ.
Новообразува се НИ № 1235 с площ 500,05 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Кръстю
Д и мов Кр ъс т ев с но тариа лен а к т № 95 о т
10.10.1999 г., том І, дело № 169, регистър 4837.
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Образуват се нови граници за НИ № 1593 с
площ 2317,21 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на Рада Йорданова
Ламбова с решение № 12384 от 3.09.1996 г. на
Поземлена комисия – Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Ментеше, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на протоколно определение
от 22.02.2011 г. по адм.д. № 3761/2010 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на мест ност Мен теше, зем лище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
се извършват следните промени:
За НИ № 64 с площ 1901,76 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик Йордан
Цонев Димитров с н.а. № 25 от 22.06.1968 г., т. 8,
дело № 2231, и като собственици се вписват:
Иван Димитров Иванов за 1000 кв. м ид.ч.
с документ н.а. № 120, том ІV, дело № 1453 от
15.04.1970 г.;
Цветелина Йорданова Цонева за 901,76 кв. м
ид.ч. с документ н.а. № 25, том VІІІ, дело № 2231
от 22.06.1968 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
22.11.2012 г. съдебно решение № 283 от 9.02.2012 г.
по адм.д. № 285/2011 г. на Административния
съд – Варна, и съдебно решение № 14748 от
22.11.2012 г. по адм.д. № 4865/2012 г. на Върховния
административен съд на Република България:
В ПНИ на местност Ментеше, кадастрален
район 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се НИ 498 и НИ 499 и се променят площите на НИ 409 (полски път) и НИ 444
(полски път) по обжалвания ПНИ.
Новообразуват се следните имоти:
НИ № 611 с площ 1469,03 кв. м, вид територия – земеделска, и в регистъра като собственик
се вписва „неидентифициран собственик“;
НИ № 612 с площ 2533,54 кв. м, вид територия – земеделска, и в регистъра като собственик
се вписва „неидентифициран собственик“;
НИ № 613 с площ 64,11 кв. м, вид територия – земеделска; НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, и в регистъра като собственик се вписва Община Аксаково;
НИ № 614 с площ 785,44 кв. м, вид територия – земеделска, и в регистъра като собственик
се вписва Димитър Манев Добрев с н.а. № 89
от 24.08.1994 г., том ХХХІV, дело № 12611, за
500 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 22.05.2012 г. решение № 124 от 20.01.2012 г.
по адм.д. № 703/2011 г. на Административния
съд – Варна, и решение № 7204 от 22.05.2012 г.
по адм.д. № 3483/2012 г. на Върховния административен съд на Република България:

ВЕСТНИК
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В ПНИ на мест ност Мен теше, зем лище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
се извършват следните промени:
За НИ № 556 с площ 1029,04 кв. м в регистъра
се заличава вписаната като собственик Тодора
Братилова Кирязова с решение на ПК № 2032
от 26.06.1997 г. и като собственик се вписва
Ради Вълков Радев с решение на ПК № 8406 от
9.02.1993 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Панорама
І, ІІ, ІІІ, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на вл язло в законна сила
на 16.06.2009 г. съдебно решение № 1787 от
23.12.2008 г. по адм.д. № 2547/2007 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение
№ 7934 от 16.06.2009 г. по адм.д. № 3206/2009 г.
на Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на СО м. Панорама І, ІІ, ІІІ, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличават се НИ № 290 и НИ № 291 по обжалвания ПНИ.
Новообразуват се следните имоти:
НИ № 389 с площ 499,94 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Атанас Пенев Минчев
с н.а. № 85, том ХІV, дело № 5192 от 23.12.1970 г.;
НИ № 390 с площ 171,92 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва „неидентифициран
собственик“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Аксаково, дирекция „Устройство на територията“,
ет. 4, стая 2.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2133

Областен управител:
Ст. Пасев

ЗАПОВЕД № РД-15-7706-235
от 12 март 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в графичен и цифров вид в М 1:1000 на селищно
образувание Янчова поляна, кадастрален район
510, землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, който е изложен в административната сграда на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ на основание § 4к,
ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и § 19, ал. 1 ЗИДАПК.

2132

Областен управител:
Ст. Пасев
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1239
от 25 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява общ устройствен план на територията с изявено културно-историческо наследство
„Долината на тракийските владетели“, община
Казанлък, с обхват землищата на: западната част
от землището на гр. Казанлък, част от землището
на гр. Шипка, част от землището на гр. Крън,
част от землището на с. Енина, с. Шейново, част
от землището на с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,
част от землището на с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка, с. Бузовград.

2129

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 20
от 19 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява частично изменение на ПУП – план
за регулация на УПИ I-253, III-246, 252 и IХобщ. в квартал 54, УПИ ХVI-общ. и ХVII-общ.
в квартал 55 и нова улица с о.т. от 99 до 99д по
плана на с. Тръстиково, община Камено, съгласно
сините и червените черти, надписи и щрихи на
приложената към проекта графична част.
Площта и предназначението на УПИ след
промяната са следните:
в квартал 54
УПИ I-253 – с площ 834 кв. м и предназначение
„за жилищно строителство“;
УПИ III-246, 252 – с площ 1768 кв. м и предназначение „за жилищно строителство“;
УПИ ХI-общ. – с площ 640 кв. м и предназначение „за жилищно строителство“;
в квартал 55
УПИ ХVI-общ. – с площ 613 кв. м и предназначение „за жилищно строителство“;
УПИ ХVII-общ. – с площ 546 кв. м и предназначение „за жилищно строителство“.

2131

Председател:
Ст. Драганова

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 550
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – ПР за изменение на регулация между улица с осови точки 647-690 и УПИ
XIX-1140, УПИ ХХIII-1135, УПИ ХХII-1134, УПИ
ХХ-1139 в кв. № 71 и УПИ Х-1179, УПИ IX-1185,
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УПИ VIII-1187, УПИ VII-1191, УПИ VI-1191, УПИ
V-1193 в кв. № 74 по плана на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
2106
РЕШЕНИЕ № 552
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Външно електрозахранване до ПИ 319014, местност СТ7 Над
село, в землището на с. Дъбовец, община Любимец, с обхват:
– ПИ 000330 – полски път с ограничение за
ползване на 0,009 дка;
– ПИ 000070 – за движение и транспорт с
ограничение за ползване на 0,019 дка;
– ПИ 319020 – нива с ограничение за ползване
на 0,052 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
2107

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1450
от 18 март 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 181, и УПИ X, кв. 148,
по действащия ПУП (ПИ с идентификатори
51809.504.4826 (УПИ I), 51809.504.5341 (УПИ X),
51809.504.4830 (улица-север) и 51809.504.5341 (улица-юг) по КККР) на гр. Нова Загора.
2. При сключване на договор за ликвидиране
на съсобственост между Община Нова Загора и
„Палиррия – България“ – ЕАД, Нова Загора, да
бъде включена клауза, че при случай на авария
на водопроводната и канализационната мрежа ще
се осигури достъп за отстраняването є.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
К. Тачев
2169
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1467
от 18 март 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план-схема за обект „Оптична кабелна линия „102-10/
ТШ2-122-102/ТШ1“ в урбанизираните територии
на гр. Нова Загора, с. Съдиево и с. Каменово,
община Нова Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
К. Тачев
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РЕШЕНИЕ № 33
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
от нов ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV „Сарая“ в ПИ
000355 – полски път, преминаващ през същия имот
и през ПИ 000373 – полски път, ПИ 000354 – напоителен канал, до захранвания ПИ 125002 в
м. Под селото по КВС на землище Гелеменово.
Дължината на трасето е 191 м съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2084
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 30
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод
НН, започващ от ТНН на ТП „Консита“ в ПИ
000229, преминаващ през същия имот и през ПИ
000226 – ведомствен път, с дължина на трасето
170 м, и водопровод, започващ от съществуващ
водопровод в ПИ 005119 – нива, с дължина на
трасето 57 м до проектен ПИ № 005680 (образуван
от ПИ 005119), м. Татар екин, по КВС на землище
Драгор съгласно изчертаните с червено и синьо
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2082
РЕШЕНИЕ № 32
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
НН с дължина на трасето 840 м от края на регулацията на с. Говедаре до ПИ 197001 в м. Горна
лъка по КВС на землище Говедаре, разположен в
сервитута на общински път Говедаре – Хаджиево,
означен като ПИ 000231, съгласно изчертаните
в червено трасе и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2083

РЕШЕНИЕ № 34
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод,
започващо от одобрено трасе на водопровод до ПИ
056008, м. Далъка, землище Сарая, разположено
в ПИ 000373 – полски път, преминаващо през
същия имот, ПИ 000354 – напоителен канал, до
захранвания ПИ 125002, м. Под селото, по КВС
на землище Гелеменово. Дължината на трасето
е 3,60 м съгласно изчертаните със зелено трасе
и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2085

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 340
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територия и устройствени
зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствени схеми и планове, Общ устройствен план на гр. Пловдив – одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, предвид
изложените в предложение с вх. № 14ХІ-360 от
10.10.2014 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в текстовата част на Решение № 469,
взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г., за одобрен
ПУП – ПРЗ и схеми на кв. Христо Смирненски
ІV, гр. Пловдив (ДВ, бр. 11 от 2011 г.), като текстът „запад – източната регулационна граница
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на кв. Прослав, УПИ І-5, комплексно жилищно
строителство, южните граници на ПИ 398 и 397
по кадастрален план на кв. Хр. Смирненски
III етап, продължението на ул. Елин Пелин
до Пещерско шосе“ да се чете „запад – улица
с о.т. 128-129-122-121-120-115 с широчина 9,0 м,
южните граници на ПИ 398 и 397 по кадастрален
план на кв. Хр. Смирненски III етап, продължението на ул. Елин Пелин до Пещерско шосе“.
2. На основание чл. 136, ал. 3 ЗУТ след влизане в
сила на решението на Общинския съвет – гр. Пловдив, за поправка на очевидна фактическа грешка
на Решение № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. за одобрен ПУП – ПРЗ и схеми на
кв. Христо Смирненски ІV, гр. Пловдив, улица с
о.т. 128-129-122-121-120-115 от ПУП – ПРЗ кв. Христо Смирненски IV да се нанесе в ПУП – ПРЗ на
кв. Прослав, като се коригира УПИ I-5, комплексно застрояване, съответстващ на поземлен имот
с идентификатор 56784.512.803 по КК – Пловдив,
в УПИ I – комплексно застрояване в кв. 65 по
плана на кв. Прослав, гр. Пловдив. Корекцията
да се нанесе служебно със зелен и кафяв цвят в
ПУП – ПРЗ на кв. Прослав, гр. Пловдив.
Председател:
И. Николов

2139

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 59
от 17 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
електрозахранващ кабел НН“ – съоръжение на
техническата инфраструктура за захранване на
поземлен имот № 262105, местност Перивол, в
землището на с. Бачево, община Разлог, с възложител: Димитър Атанасов Анзов и Симеон
Атанасов Анзов. Планът е изложен в стая № 306
на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
2072
8. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Варницата-1“, разположена в землищата на с. Рупките, с. Свобода
и гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

№

X (m)

Y (m)

1

4611255

9412992

2

4611280

9413170

3

4611380

9413200

4

4611640

9413690

5

4611765

9414130

6

4612115

9414507

7

4612435

9414515

8

4612295

9414905

9

4611985

9414710

10

4611680

9414720

11

4611425

9414395

12

4611550

9413660

13

4611330

9413395

14

4611055

9413700

15

4610880

9413645

16

4610670

9413810

17

4610630

9413730

18

4610885

9413570

19

4611085

9413300

20
4611125
9413112
2166
7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
§ 52, ал. 7 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 ЗУТ и при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК е издал на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура“ Заповед № РС-11 от 11.03.2015 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-43
от 10.08.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството с изграждане на
водопровод за аварийно-пожарни нужди в гара
Димитровград от км 231+560 до км 234+200
на територията на община Димитровград, област Хасково, част от строеж: „Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната
о т с еч к а Д и м и т р овг ра д – Х арма н л и (о т к м
231+560 в меж д у гариет о Ябъ лково – Дим итровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството. Заповед № РС-11 от
11.03.2015 г. е неразделна част от Разрешение за
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строеж № РС-43 от 10.08.2010 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
и подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
2125
25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
§ 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 8 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ ЗУТ е издадена Заповед № РС-12
от 12.03.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК за
обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, съответно
за: възел Дупница – Юг при км 327+500 ЖП
надлез над ЖП линия „Бобов дол – Дупница“;
изместване на въздушна ел. линия 20 kV „Рилска
река“ на км 351+692; изместване на въздушна ел.
линия 20 kV „Рилска река“ на км 352+729; изместване на въздушна ел. линия 20 kV „Славово“ на
км 355+634; изместване на въздушна ел. линия
20 kV „Кладенци“ на км 357+647; изместване
на въздушна ел. линия 20 kV „Кладенци“ на
км 357+948; изместване на въздушна ел. линия
20 kV „Кладенци“ на км 358+097; изместване
на въздушна ел. линия 20 kV „Язовира“ на км
358+809 и км 359+102; външно ел. захранване
с кабели с-р.н. на нов МТТ и кабели н.н. за
захранване на улично осветление п.в. „Дупница – Юг“ на км 327+464; външно ел. захранване
с кабели ср.н. на нов МТТ и кабели н.н. за захранване на улично осветление п.в. „Бобошево“
на км 341+671; външно ел. захранване с кабели
ср.н. на нов МТТ и кабели н.н. за захранване
на улично осветление п.в. „Кочериново“ на км
353+222; външно ел. захранване с кабели ср.н. на
нов МТТ и кабели н.н. за захранване на улично
осветление п.в. „Благоевград“ на км 359+052;
улично осветление на п.в. „Кочериново“ на км
353+322 и п.в. „Благоевград“ на км 359+052;
външно ел. захранване с кабели ср.н. на нов
МТТ и кабели н.н. за захранване на площадка
за отдих от км 356+900 до км 357+200; реконструкция на водопровод за с. Блатино ∅ 60 на
км 323+635; реконструкция на открит канал на
км 352+039 и км 352+110; реконструкция на НК
главен Пороминовски канал 2 на км 354+910;
реконструкция на Белополски напоителен канал
на км 355+900; реконструкция на главен напои
телен тръбопровод ∅ 400 от НП Зелен дол на
км 357+374. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
2126

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

335. – Гаранционният фонд, София, на основание чл. 311ж, т. 5 от Кодекса за застраховането
обнародва годишен финансов отчет на Обезпечителния фонд за 2014 г.:
ОТЧЕТ
за финансовото състояние към 31.12.2014 г.
Годината, Годината,
приключ- приключваща на
ваща на
31 декем 31 декем
ври 2014 г. ври 2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Финансови активи

24 741

7 666

24 741

7 666

Търговски и други вземания
Други нетекущи активи
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Търговски и други вземания

622

в т.ч. вземания от застрахователни компании

622

Пари и парични еквиваленти

2 038

462

Други текущи активи –  
депозити

2 364

24 118

Общо текущи активи

5 024

24 580

29 765

32 246

32 246

25 669

Годишен резултат

(2 481)

6 577

Общо

29 765

32 246

Общо собствен капитал

29 765

32 246

29 765

32 246

Общо активи
Собствен капитал
Капитал и резерви
Резерви Обезпечителен
фонд
Други резерви

Пасиви
Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Други текущи пасиви
Общо текущи пасиви
Общо пасиви и собствен
капитал

4 915

5 146

Финансови приходи

1 213

1 521

Положит. разлики от
стойността на инвест.

687

176

Други приходи

622

Общо приходи:

7 437

6 843

Разходи за обезщетения

(15)

(10)

Отрицат. разлики от
стойността на инвест.

(265)

(256)

Финансови разходи
Други разходи

(9 638)

Общо разходи:

9 918

266

Резултат от дейността
на фонда

(2 481)

6 577

Финансов резултат за
годината от продължаващи дейности

(2 481)

6 577

Друг всеобхватен доход
Валу тни разлик и от
прев. на дейност в чужбина
Хеджиране на паричен
поток
Друг всеобхватен доход
за годината, нетно от
данъци
Общ всеобхватен доход

(2 481)

6 577

ОТЧЕТ
за паричните потоци (по прекия метод)
за 2014 г.
Годината,
приключваща на
31 декември 2014 г.
(хил. лв.)

Годината,
приключваща на
31 декември 2013 г.
(хил. лв.)

Парични постъпления
от застрахователи

4 915

5 146

Парични плащания за
обезщетения

(15)

(10)

Други парични потоци
от инвест иционната
дейност
Нетен поток, използван в инвестиционни
дейности
Пари чни по т оц и о т
финансови дейности
Пари чни по т оц и о т
финансови дейности
Нетен поток, използван
във финансови дейности
Нетно (намаляване)/
нарастване на пари,
парични еквиваленти
и банков овърдрафт
Пари, парични еквиваленти и банков овърдрафт в началото на
годината
Приходи (разходи) от
ва л у тни разлик и на
пари и банков овърдрафт
Пари, парични средства
и банков овърдрафт в
края на годината

Платени лихви

(15 440)

(3 749)

(9 638)
(9 638)
(20 178)

1 387

24 580

23 193

4 402

24 580

ОТЧЕТ
за промените в собствения капитал
през 2014 г.
(хил. лв.)

Пари ч н и по т оц и о т
оперативни дейности

Други парични потоц и о т операт и вната
дейност

3 100

Салдо на
1 януари
2013 г.
Промени в
счетоводната политика,
грешки и др.

Резерви

25 669

Общо собствен
капитал

Приходи от застрахователи

Годината, Годината,
приключ- приключваща на
ваща на
31 декем31 декември 2014 г. ври 2013 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Нетен поток , гене4 900
5 136
риран от оперативни
дейности
Парични потоци от инвестиционни дейности
Покупки на финансови
(19 753)
(5 270)
активи на разположение за продажба
Получени лихви
1 213
1 521

Финансов резултат
от текущия период

Отчет
Отчет
от
от
01.01.2014 г. 01.01.2013 г.
до
до
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
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Резерв ОФ

64

Основен капитал
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25 669

Преизчислено са л до
към 1 януари 2013 г.

25 669

Общо собствен
капитал

Други

Резерв от
преоценка

Резерв ОФ

Резерви

Финансов резултат
от текущия период

ДЪРЖАВЕН
Основен капитал
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25 669

Промени в
собс т вен и я
капи та л за
2013 г.
Изменение на ОФ
(п р е х о д е н
остатък) за
2013 г.
Годишен резултат

6 577

6 577

25 669

6 577

32 246

6 577

(6 577)

Друг всеоб
хватен доход
за годината
Други промени
С а л до к ъм
31 декември
2013 г.
Промени в
собс т вен и я
капи та л за
2014 г.
Изменение на ОФ
(п р е х о д е н
остатък) за
2014 г.
Годишен резултат

(2 481) (2 481)

Друг всеоб
хватен доход
за годината
Други промени
С а л до к ъм
31 декември
2014 г.
Съставил:
В. Георгиева

2150

32 246

(2 481) 29 765

Изпълнителен директор
и председател на
Управителния съвет
на Гаранционния фонд:
Б. Михайлов
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10. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Несебър – свободна
длъжност;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна
длъжност;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов – свободна
длъжност;
1.5. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Айтос – свободна длъжност;
1.6. Административен ръководител – председател на Софийски градски съд – свободна
длъжност;
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора – свободна длъжност;
1.8. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Доб
рич – свободна длъжност;
1.9. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие – свободна длъжност;
1.10. Административен ръководител – районен
проку рор на Районна проку рат у ра – Монтана – свободна длъжност;
1.11. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Исперих – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Сливен – изтичащ мандат
на 3.05.2015 г.;
2.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Малко Търново – изтичащ мандат на 3.05.2015 г.;
2.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Търговище – изтичащ мандат на 3.05.2015 г.;
2.4. Административен ръководител – военноокръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен – изтичащ мандат на 5.05.2015 г.;
2.5. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Благоевград – изтичащ мандат на 11.05.2015 г.;
2.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Панагюрище – изтичащ мандат на 25.05.2015 г.;
2.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Свищов – изтичащ мандат на 27.05.2015 г.;
2.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Средец – изтичащ мандат на 31.05.2015 г.;
2.9. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Видин – изтичащ мандат на 31.05.2015 г.
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3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
2138
11. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 4400/2011/000398 от 16.03.2015 г. възлага на
„Унимекс – С“ – ООД, ЕИК 121112092, София,
ж.к. Захарна фабрика, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 2,
следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 68134.2821.796 съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота:
София, район „Връбница“, ул. Маслиново клонче,
с площ по док. 1760 кв. м, номер по предходен
план: 796, парцел IX, при съседи: 68134.2821.193;
68134.2821.413; 68134.2821.197; 68134.2821.1047;
68134.2821.833, който поземлен имот представлява
реална част от поземлен имот с пл. № 833 в местността НПЗ Орион III индустриална зона, София,
СО – район „Връбница“, ул. Маслиново клонче, с
площ на реалната част 1753 кв. м, при граници на
имота: север – имот пл. № 197 и 833; юг – имот
пл. № 193 на ОФ Софстрой; изток – имот пл.
№ 197; запад – имот пл. № 833, а целият имот пл.
№ 833 с площ 3926 кв. м, като останалата част от
имот пл. № 833 с площ 2175 кв. м са отделени с
Решение № 113 по протокол № 27 от 27.07.2001 г.
на Столичния общински съвет.
2162
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209. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по шифър 4.3, направление
Биологически науки (01.06.12 Микробиология), за
нуждите на Департамент по инфекциозна микробиология, Лаборатория „Генетика и лекарствена
резистентност на микобактериите“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.
2071
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за главни асистенти по професионално направление 4.3. Биологични науки, по
научната специалност 02.22.01 Екология и опазване
на екосистемите за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ – един; по
научната специалност 01.06.24 Микология за нуждите на секция „Микология“ – един; по научната
специалност 01.06.06 Генетика за нуждите на секция
„Мутагенеза от околната среда“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: /Snejana.Grozeva@
iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството
на ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1.
2165
9. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протоколи № 16 от 16.01.2015 г.,
№ 17 от 23.01.2015 г. и № 19 от 6.02.2015 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са изработени
и приети проекти за изменение в изпълнение
на влезли в сила съдебни решения за планове
на новообразуваните имоти на територията на
община Аксаково, област Варна, а именно:
селищно образувание „Панорама I, II, III“,
землище с. Осеново, област Варна, в частта за
имоти № 316, 274 и 275;
селищно образувание „Ст уден к ладенец“,
землище с. Орешак, област Варна, в частта за
имоти № 503.119, 503.120, 503.121, 503.122, 503.156
и 503.252;
местност „Старите лозя“, землище гр. Игнатиево, област Варна, в частта за имот № 500.250;
местност „Черноморска панорама“ (Ювез),
землище с. Кичево, област Варна, в частта за
имоти № 600.152 и № 600.153.
Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община гр. Аксаково, област Варна,
ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
2182
10. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 142 от 21.11.2014 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-14-7706-517 от 14.11.2014 г. на областния управител на област с административен
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център Варна, са приети помощен кадастрален
план и план на новообразуваните имоти по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на местност Ачмалъка – земеделска
земя, кадастрален район № 600, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, които
са изложени в сградите на Община Аксаково и
Кметство Игнатиево. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
2121
2. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици,
че е изработен проект на ПУП – ПП за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова
станция № 4066 на „Теленор“ в ПИ 53120.36.107
по кадастралната карта на с. Оброчище, община
Балчик“. 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
ПУП – ПП, към Община Балчик.
2079
17. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за промяна
предназначението на ПИ № 65823, ПИ № 000146
(проектен) и ПИ № 65061 (проектен – образуван от ПИ № 65009 по КВС) от земеделска
територия в транспортна територия, като същите придобият НТП – местен път. Връзка с
пътната инфраструктура се осъществява към
съществуваща пътна мрежа ПИ № 65032 – местен път, общинска публична собственост, и ПИ
№ 000142 – местен път. Проектът за парцеларен
план се намира в отдел „УТ“, ет. 3, стая № 11, в
сградата на Община Драгоман. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Драгоман.
2171
235. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 10 ЗУТ и чл. 61
АПК съобщава, че е изработен проект за изменение на част от подробен устройствен план на
с. Ламбух, като от квартал 22 се образува нов
квартал 24, отпада нереализираната улица от
осова точка (о.т.) 3 до осова точка (о.т.) 14, прокарва се нова улица по сега изградената от осова
точка (о.т.) 3а-3б-3в-3г-3д-3и-3е-3ж-11б-11а, създава
се тупик от осова точка (о.т.) 3и-3й-3к до осова
точка (о.т.) 3л, променя се уличната регулация на
УПИ VІІІ-55 от кв. 19 и дворищната ругулация
на УПИ І-34, УПИ ІІ-33, УПИ ІІІ-35, УПИ ІV56 от кв. 22 и УПИ І-29, УПИ ІІ-30, УПИ ІІІ-32,
УПИ ІV-58, УПИ V-58, УПИ VІ-57, УПИ VІІ-59
и УПИ VІІІ-31 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух,
ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловград. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Ивайловград.
2172
233. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проек т за П У П – ПЗ (план
за застрояване) на поземлен имот № 167101,
ЕКАТТЕ 32874, местност Юсек Юстю – землище
гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Проектът е изложен в стая № 1 на Община
Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението.
2108
234. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – парцеларен план за трасе на канализация,
преминаващо през поземлени имоти № 000092,
000162 и 000048 – землище гр. Исперих, ЕКАТТЕ
32874. Проектът е изложен в стая № 1 на Община
Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Исперих, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението.
2109
3. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за техническа инфраструктура – довеждащ
(захранващ) газопровод, извън урбанизираната
територия на гр. Нови пазар от ГРС „Нови пазар“ в ПИ № 52009.70.334 до ПИ № 52009.339.19
по КК на гр. Нови пазар, собственост на „АЛ и
КО“ – АД – Шумен. Трасето на новопроектираното газопроводно отклонение преминава през
имоти: ПИ № 52009.69.206, ПИ № 52009.69.207,
ПИ № 520 09.69.330, ПИ № 520 09.69.418, ПИ
№ 5 2 0 0 9.7 0 . 3 3 4 , П И № 5 2 0 0 9. 8 7. 21 0 , П И
№ 52009.339.16 и ПИ № 52009.339.183 в землището на гр. Нови пазар. Изработването на плана
е допуснато с Решение № 394-31 от 29.11.2013 г.
на ОбС – гр. Нови пазар. Проектът е изложен в
сградата на Община Нови пазар, стая № 402, и
може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Нови
пазар в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2080
26. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод
с дължина на трасето 189 м, започващ от края
на регулацията на с. Мокрище, съвпадаща със
землищната граница до ПИ с идентификатор
55155.27.25, местност Татар мезар, по КККР на
землище Пазарджик, преминаващ през селскостопански път – ПИ № 55155.27.120, съгласно
изчертаните със синьо трасе и сервитути и регис-
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търа на засегнатите имоти. Проектът е изложен
в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
2156
27. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
с дължина на трасето 11 м, започващ от място
на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV до
ПИ с идентификатор 55155.27.25, местност Татар
мезар, по КККР на землище Пазарджик, преминаващ през път І клас – ПИ № 55155.27.120 (през
сервитута на описания кабел), съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
2073
27. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план –  парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за поземлен имот № 020038,
местността Шопов гроб, землище на с. Дамяница,
община Сандански, област Благоевград. Трасето
на електропровода преминава през имоти – общинска собственост: ПИ № 000145 – полски път,
местността Черешарката, и ПИ № 000144 – полски
път, местността Чуката, в землището на с. Дамяница, община Сандански. Планът е изложен
в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2128
28. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на електропровод 20 kV за поземлен имот
№ 020038, местността Шопов гроб, землище на
с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода преминава през имоти – общинска собственост: ПИ
№ 000157 – полски път, местността Кънлиица, ПИ
№ 000145 – полски път, местността Черешарката,
и ПИ № 000004 – полски път, местността Шопов
гроб, в землището на с. Дамяница, община Сандански. Планът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2127
45. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработена специализирана
В и К схема към ПУП – план за застрояване, и
ПУП – парцеларен план за изграждане на външен
водопровод и канализация за захранване на ПИ
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№ 014007, м. Речни лозя, намиращ се в землището
на Свиленград. Трасето на водопровода и канализацията преминава през земеделски имот ПИ
№ 001017, м. Речни лозя, намиращ се в землището
на Свиленград, с НТП: полски път.  Специализираната В и К схема и ПУП – парцеларен план,
са изложени в сградата на общината, стая № 210.
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 проекта
до Община Свиленград.
2110
6. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), на техническата инфраструктура за
подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ООД,
на територията на община Свищов през ПИ
000018, ПИ 000023, ПИ 000025, ПИ 000030, ПИ
000052, ПИ 000069, ПИ 000097, ПИ 000636, ПИ
103015 по КВС на с. Царевец, ПИ 65766.32.131,
ПИ 65766.212.40, ПИ 65766.213.6, ПИ 65766.214.19,
ПИ 65766.612.24, ПИ 65766.706.18 по КК и КР
на землището на гр. Свищов, ПИ 000005, ПИ
000009, ПИ 000038, ПИ 000059, ПИ 000060, ПИ
000062, ПИ 000083, ПИ 000084, ПИ 000096, ПИ
000099, ПИ 000127, ПИ 000326, ПИ 000330, ПИ
000331, ПИ 000395, ПИ 000644, ПИ 000647, ПИ
146003 по КВС на с. Вардим. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 22 на сградата на
общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2081
1. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е допуснат за разглеждане
и обявяване от Общинския експертен съвет по
устройство на територията ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: „Външно електрозахранване
20 kV и трафопост ТИП „МТТ“ 20 kV/0,420 kV,
100 kV“ за имот № 501.2001, за който е образуван
УПИ I в кв. 138 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. Проектът се намира в
дирекция „УТОСХД“ в административната сграда
на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска
75, ет. 1, стая № 6. Заинтересованите лица могат
да подават в общината писмени възражения,
предложения и искания по проекта в 30-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2111

СЪДИЛИЩА
15. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през май 2015 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
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НА 7.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3104/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
462/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Малина Любомирова Александрова
чрез адвокат Венета Илчева Русева, Смолян, ул.
Бузлуджа 7, ет. 8, ап. 8А, срещу Рашка Асенова
Родопманова чрез адвокат Любомир Сираков,
Смолян, бул. България 3; Албен Рашков Родопманов чрез адвокат Любомир Сираков, Смолян,
бул. България 3.
Четвърто гражданско отделение, 3837/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2641/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община – район „Надежда“,
чрез адвокат Петя Колева Милкова, София, ул.
Стефан Караджа 18А, ет. 1, ап. 5, срещу „Агенция
за оценка на бизнеса“ – ЕООД, чрез адвокат Албена Господинова Янева, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 3, офис 12.
Четвърто гражданско отделение, 4554/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10863/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мариянна Атанасова Попова чрез
адвокат Радослава Димитрова Аврамова-Кутрянова, София, ул. Неофит Рилски 22, ет. 1, ап. 4;
„Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43.
Четвърто гражданско отделение, 5092/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2014 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Цвета Стоянова Петрова чрез адвокат
Филка Петкова Генова, Сливен, пл.����������
 ���������
Хаджи Димитър 6, ет. 2, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД,
чрез адвокат Иван Стоянов Иванов, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 115, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 6369/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1364/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Професионална гимназия „Димитър
Солунски“ чрез адвокат Албена Пейчева, Варна,
ул. Радко Димитриев 7, офис 2, срещу Димитър
Димитров Русев, Варна, бул. Сливница 127, ет. 3,
ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 6457/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
565/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
чрез адвокат Васил Лазов, Хасково, ул. Хан Кубрат
8, ет. 4, офис 20, срещу Мирослава Красимирова Йорданова чрез адвокат Гергана Стефанова
Кръстева, Димитровград, ул. Цар Симеон (Пети
конгрес), бл. 6, вх. Б, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 6693/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
642/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Димо Пламенов Начев чрез
адвокат Тодор Йосифов, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 7381/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2014 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Милена Атанасова Панайотова чрез
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адвокат Ана Георгиева Станкова, Сливен, ул.
Г.�������������������������������������������
 ������������������������������������������
С. Раковски 1, офис 7, срещу „Язаки България“ – ЕООД, чрез представляващ Харун Синан
Кар, Христина Димитрова Кожухарова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, кантора 407.
НА 11.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 7088/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Георги Йорданов Шушутев чрез адвокат
Красимир Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20, срещу Мария Димитрова Петришка чрез
адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 3, офис 15.
Второ гражданско отделение, 339/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
664/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Христоско Манчев Чочев чрез адвокат
Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски
6, срещу Николай Манчев Чочев, Панагюрище,
ул. Филип Тотьо 13.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6446/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2304/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Илия Тодоров Тончев чрез адвокат
Мария Колева, София, ул. 131 № 2, ап. 10, срещу
Община Първомай, ул. Братя Миладинови 50.
Трето гражданско отделение, 6623/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1550/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Дончо Вълев Дончев чрез адвокат
Николай Гунев, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 1,
ет. 4, ап. 4, срещу „Поликсения – 1932“ – ЕООД,
чрез адвокат Владимир Давчев, Пловдив, пл.
Кочо Честименски 2, вх. Б, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 6968/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1712/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Хасибе Османова Пехливанова чрез
адвокат Димитър Ангелов Спилков, Пловдив, ул.
Софроний Врачански 2А, ет. 3, срещу „Симид
Агро“ – ЕООД, чрез адвокат Борис Тодоров
Инчев, Пловдив, ул. Кукленско шосе 3.
НА 11.05.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4168/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3717/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Цент ра лна кооперативна банка“ – АД, София, ул. Георги Сава Раковски 103,
срещу Младен Николаев Николов, Пловдив, ул.
Брезовска 34, ет. 5, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение, 4465/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „АТВ – Акцион Тоолс България“ – ЕООД,
чрез адвокат Радослав Ралчев, Варна, ул. Шейново 14, ет. 1, срещу Надежда Ненова Начева
чрез адвокат Тодор Рачински, Варна, ул. Христо
Самсаров 13, ет. 4, ателие 6; Любов Христова
Амоник чрез адвокат Милен Янков, Добрич, бул.
25 септември 52, ет. 2, офис 9.
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Четвърто гражданско отделение, 5173/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Помощно училище-интернат „Иван
Вазов“, Пазарджик, ул. Веслец 2а, срещу Дафинка Димитрова Хрисчева, Пазарджик, ул. Стоян
Василев 17.
Четвърто гражданско отделение, 7127/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14509/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Вяра Славчева Николова, София,
ж.к. Дианабад, бл. 23, вх. А, ет. 8, ап. 23, срещу
Столична дирекция на вътрешните работи, София,
ул. Антим Първи 5; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 12.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 6647/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Васил Иванов Даритков чрез адвокат
Нелия Маринова, Смолян, ул. Арх. Петър Петров,
бл. 46, вх. Б, ап. 10; Маруся Иванова Дариткова
чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Арх.
Петър Петров, бл. 46, вх. Б, ап. 10, срещу Кирил
Иванов Даритков, Смолян, ул. Тракия 39; Красимира Николова Димитрова, Видин, ул. Мичман
Луцки 1; Иван Николов Даритков, Смолян, ул.
Д-р Петър Берон 4, вх. В, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 7166/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
968/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Величка Димова Димитрова чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2; Румяна Димитрова Бонева чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2; Диана Димитрова Ангелова чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2; Росен Динев Божков чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2,
ет. 2; Марийка Иванова Димитрова чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2,
ет. 2, срещу Веселин Тодоров Пенев чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав 10;
Нина Величкова Стоянова чрез адвокат Николай
Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав 10, и трета
страна Стефан Николаев Петров чрез адвокат
Гергана Севова, Варна, ул. Дрин 13, ет. 2, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 7224/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5912/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Евгения Атанасова Боянова чрез адвокат
Васил Стоилов Лазаров, София, ул. Алабин 33,
вх. А, ет. 3, стая 325, срещу Николай Симеонов
Натов чрез адвокат Лидия Въчева Дикова, София,
ул. Лайош Кошут 17, ап. 2, партер.
Второ гражданско отделение, 184/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1617/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Никола Панайотов Николов чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи
6А, ет. 1, срещу Златка Трендафилова Николова
чрез адвокат Георги Аврамов, Варна, бул. Владислав Варненчик 106, офис 3; Валя Костадинова
Николова-Димова чрез особен представител
Снеж ина Любомирова Ковачева, Варна, ул.
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Цар Симеон Първи 6, ет. 1; Галя Костадинова
Николова чрез особен представител Снежина
Любомирова Ковачева, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6, ет. 1; Кристофор Костадинов Николов
чрез законен представител Гинка Добрева Костова, Антоанета Колева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 2, офис 203, и контролираща
страна дирекция „Социално подпомагане“, Варна,
ул. Георги Раковски 62.
Второ гражданско отделение, 350/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7703/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община – район „Надежда“,
чрез адвокат Елена Иванова Йорданова, София,
район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55, срещу
Георги Цветанов Колев чрез адвокат Любомир
Марков, София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б, ет. 3,
ап. 15; Райна Веселинова Милева чрез адвокат
Любомир Марков, София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б,
ет. 3; Вержиния Веселинова Милева чрез адвокат
Любомир Марков, София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б,
ет. 3; Иван Тасев Тодоров чрез адвокат Любомир
Марков, София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б, ет. 3; Таня
Иванова Андонова чрез адвокат Любомир Марков,
София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б, ет. 3; Дочка Димитрова Гуджева чрез адвокат Любомир Марков,
София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 379/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2014 по описа на Окръжен съд Разград, подадена
от „Уйгар“ – ЕООД, с. Драгомъж, област Разград,
ул. Елин Пелин 27, срещу „Здравец М“ – ООД,
гр. Исперих, област Разград, ул. Столетов връх 8.
Второ гражданско отделение, 528/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2014 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Мария Атанасова Вълчанова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 11; Снежана Стоянова Георгиева, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 21; Иванка Георгиева
Паскалева, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. Б, ап. 13; Стефан Йорданов Тунев, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 17; Илка
Илиева Тунева, Сливен, бул. Хаджи Димитър,
бл. 39, вх. Б, ап. 17; Димитър Стоянов Корукалфов, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б,
ап. 12; Мария Лефтерова Корукалфова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 12; Тодор Маринов Шишманов, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 10; Кера Георгиева
Стефанова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. Б, ап. 10; Койчо Илиев Илиев, Сливен, бул.
Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 11; Тодор
Станев Тодоров, Сливен, бул. Хаджи Димитър,
бл. 39, вх. Б, ап. 19; Станка Желязкова Тодорова,
Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 19;
Николай Светославов Рохов, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 5; Христо Георгиев
Денков, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б,
ап. 7; Димитър Тенев Митев, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 1; Людмил Георгиев
Димов, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б,
ап. 16; Мима Христова Димова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 161; Иван Петков
Иванов, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. Б, ап. 18; Ласка Янкова Иванова, Сливен, бул.
Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 18; Събчо Чанев
Събев, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б,
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ап. 3; Гено Стоянов Генов, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 15; Иванка Атанасова
Генова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. Б, ап. 15; Наталия Ангелова Ценова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 8; Петко
Митев Брънков, Сливен, бул. Хаджи Димитър,
бл. 39, вх. Б, ап. 14; Николина Денева Брънкова,
Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 14;
Кирил Атанасов Кирилов, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 9; Марийка Атанасова
Кирилова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. Б, ап. 9; Кръстина Георгиева Иванова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 4; Павлин
Иванов Петров, Сливен, бул. Хаджи Димитър,
бл. 39, вх. Б, ап. 4; Стефан Митев Вълков, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. Б, ап. 20; Банчо
Стойчев Банчев, Сливен, бул. Хаджи Димитър,
бл. 39, вх.�������������������������������������
 ������������������������������������
А, ап. 22; Екатерина Николова Владева, гр. Средец, ул. Ал. Стамболийски 17, срещу
Росица-Соня Михайлова Филипова чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1; Тодор Василев Тодоров чрез
адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Николай Иванов Тодоров чрез адвокат Елена Христова, Сливен, ул.
Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Елена Кънева
Савова чрез адвокат Елена Христова, Сливен,
ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Васил
Маринов Найденов чрез адвокат Елена Христова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1;
Людмила Кръстева Иванова чрез адвокат Елена
Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А,
офис 1; Костадин Русев Чернаков чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1; Димитър Петков Брънков чрез
адвокат Цвета Благоева Бъчварова, Сливен, ул.
Великокняжевска 12; Иван Стефанов Вълчанов
чрез адвокат Цвета Благоева Бъчварова, Сливен,
ул. Великокняжевска 12; Димитринка Добрева
Събева чрез адвокат Цвета Благоева Бъчварова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1;
Павлин Иванов Петров чрез адвокат Цвета Благоева Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1; Замфирка Христова Чернинкова
чрез адвокат Цвета Благоева Бъчварова, Сливен,
ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Христо
Йовков Данаилов чрез адвокат Елена Василева
Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А,
офис 1; Петър Митев Петров, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 1; Генка Милева
Петрова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. А, ап. 1; Виолета Петрова Янева, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 1; Радко
Стефанов Друмев, Сливен, ул. Шести септември
37; Христо Иванов Попов, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 4; Стефан Петков
Христов, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. А, ап. 5; Марийка Минева Вичева, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 7; Ваньо
Вичев Вичев, Сливен, ул. Лъдженска 8, ап. 7;
Милена Вичева Панджарова, Сливен, ж.к. Даме
Груев, бл. 45, вх. Б, ет. 2, ап. 5; Маргарита Петрова
Маринова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. А, ап. 8; Таня Петрова Никитова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 8; Радостин Цветанов Маринов, Сливен, бул. Хаджи
Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 8; Славка Димова
Иванова, Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 39,
вх. А, ап. 9; Михаил Асенов Бояджиев, Сливен,
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бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 10; Маринела Симеонова Кондева-Павлова, Бургас, бул.
Стефан Стамболов 92, Второ РПУ; Събина Калчева Коралска, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39,
вх. А, ап. 12; Пенка Стоянова Проданова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър, бл. 39, вх. А, ап. 13; Петко
Куртев Петков, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39,
вх. А, ап. 14; Донка Стоянова Петрова, Сливен,
бул. Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 14; Мария
Иванова Георгиева, Сливен, ул. Даме Груев,
бл. 45, вх. А, ап. 1; Йорданка Георгиева Терзиева-Николова, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39,
вх. А, ап. 16; Михаил Иванов Николов, Сливен,
бул. Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 16; Иван Стефанов Иванов, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39,
вх. А, ап. 17; Стефан Иванов Стефанов, Сливен,
бул. Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 17; Радослав
Иванов Стефанов, Сливен, бул. Хаджи Димитър
39, вх. А, ап. 17; Иван Баев Иванов, Сливен, бул.
Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 18; Диана Василева
Добрева, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39, вх. А,
ап. 19; Цвета Стоянова Милкова, Сливен, бул.
Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 20; Георги Николов
Йорданов, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39, вх. А,
ап. 21; Мирослав Николов Костов, Сливен, бул.
Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 21; Янка Стойчева Проданова, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39,
вх. А, ап. 22; Васил Тодоров Ченков, Сливен, бул.
Хаджи Димитър 39, вх. А, ап. 23; Стоян Иванов
Стоянов, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39, вх. А,
ап. 15; Валентин Петров Иванов, Сливен, кв.
Българка, бл. 41, вх. Д, ап. 15; Румен Петров
Иванов, Сливен, бул. Хаджи Димитър 39, вх. А,
ап. 9; Койчо Илиев Койчев чрез адвокат Цвета
Благоева Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Николай Иванов Димитров чрез адвокат Елена
Василева Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1.
Второ гражданско отделение, 553/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4232/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Йорданов Баташки, София,
ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3,
срещу Иван Лулчев Чолаков чрез адвокат Симеон
Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1; Тотка Иванова Чолакова чрез
адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Александра
Иванова Чолакова чрез адвокат Симеон Рачев
Михов, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В,
ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 760/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Иванка Тодорова Янкулова, Сливен,
кв. Клуцохор, бл. 10, вх. Б, ет. 6, ап. 11, срещу
Иван Генчев Славов чрез адвокат Петя Стоянова
Петкова, Сливен, ул. Раковски 19, ет. 2, офис 11;
Слав Генчев Славов чрез адвокат Петя Стоянова
Петкова, Сливен, ул. Раковски 19, ет. 2, офис 11;
Никола Генчев Славов чрез адвокат Петя Стоянова Петкова, Сливен, ул. Георги Сава Раковски
19, ет. 2, офис 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6068/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
833/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Иванка Христова Великова чрез адвокат Ве-
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нета Георгиева Маринова-Неделчева, Варна, бул.
Приморски 45, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу Йордан
Димитров Йорданов, гр. Аксаково, Варна, ж.к.
Самолета, ул. Хан Аспарух 11.
Четвърто гражданско отделение, 6436/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1402/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Стайков Кондов чрез особен
представител Александър Константинов Динев,
София, ул. Денкоглу 11, вх. А, ет. 1, ап. 5, срещу
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ – АД,
София, ул. Дамяница 3 – 5.
Четвърто гражданско отделение, 6546/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4869/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Меридиан-21“ – ЕООД, чрез процесуален представител Марияна Цветанова Димитрова, София, ул. Самоковско шосе (Горубляне)
1 (сградата на СОМАТ), срещу Георги Ангелов
Тодоров чрез адвокат Татяна Михайлова Мечкова, София, бул. Витоша 1А, ТД, ет. 4, офис 407,
и трета страна „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Александър Дондуков 68.
Четвърто гражданско отделение, 6686/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
719/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Иван Йорданов
Демирев чрез адвокат Иван Тодоров Летников,
София, ул. Уилям Гладстон 65, вх. А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 6866/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
469/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Общинско предприятие „Патронаж,
детско, ученическо хранене и почивно дело“ чрез
адвокат Георги Христов Попов, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 12Б, срещу Рени Атанасова Янкова
чрез адвокат Зоя Милева, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 4.
Четвърто гражданско отделение, 6969/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3821/2013 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от търговско дружество „С и
М – 2009“ – ООД, чрез адвокат Светослав Бонев
Бакоев, Казанлък, област Стара Загора, ул. Братя
Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу Вежин Желев
Азов, Пловдив, бул. Руски 23, ет. 8, ап. 13.
НА 13.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5468/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
599/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Булгартабак – Холдинг“ – АД, София,
ул. Граф Игнатиев 62, срещу Софийка Илиева
Колева чрез адвокат Мима Кънева, Бу ргас,
ул. Александровска 20, ет. 1; Търпина Илиева
Петрова чрез адвокат Мима Кънева, Бургас, ул.
Александровска 20, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 5846/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4244/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветанка Симеонова Миткова чрез
адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Света
София 8, ет. 2, офис 208; Красимир Георгиев
Митков чрез адвокат Светослав Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 2, офис 208; Румен Илиев
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Цветанов чрез адвокат Светослав Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 2, офис 208; Райна Георгиева Миткова чрез адвокат Светослав Лазаров,
София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 208; Елена
Димитрова Благова чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 208;
Христо Найденов Благов чрез адвокат Светослав
Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис
208; Райна Георгиева Младенова чрез адвокат
Светослав Лазаров, София, ул. Света София 8,
ет. 2, офис 208; Росен Стоев Колев чрез адвокат
Светослав Лазаров, София, ул. Света София 8,
ет. 2, офис 208, срещу „Универ инвест“ – ООД,
София, чрез адвокат Йорданка Джамбазова,
София, ул. Стефан Караджа 9, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 7444/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
568/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Димитър Славчев Урумов чрез адвокат
Йордан Чаков, Варна, ул. Кавала 5, ет. 1, ап. 2,
срещу Лазар Вангелов Вангелов чрез адвокат
Димитрина Хаджиева, гр. Сандански, ул. Банска
2; Катерина Димитрова Вангелова чрез адвокат
Димитрина Хаджиева, гр. Сандански, ул. Банска
2; Петранка Николаева Шиекова, Пловдив, ул.
Петър Васков 53, ет. 6, ап. 28; Георги Стефанов
Грозев, Пловдив, ж.к. Тракия 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1,
и трета страна Иван Георгиев Томов, гр. Сандански, ж.к. Спартак 13, вх. А, ет. 4, ап. 11; Люба
Атанасова Томова, гр. Сандански, ж.к. Спартак
13, вх. А, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5252/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
960/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „БРУМОРВ“ – ЕООД, представлявано
от управителя Греъм Рени чрез адвокат Николай
Жеков Киряков, Добрич, ул. Независимост 2А,
ет. 3, кантора 1; Веселина Ангелова Марчева
чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 306, срещу Валери Веселинов
Чобанов чрез адвокат Елена Лъчезарова Тодорова,
Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 3, стая 103; Снежана
Мирчева Стоева чрез особен представител Павлина Димитрова Георгиева, Балчик, ул. Черно
море 26, ет. 2; Стойчо Димитров Стойчев чрез
адвокат Християн Тодоров Христов, Добрич, ул.
Екзарх Йосиф 3, ет. 2, офис 10; Евгения Василева
Чобанова чрез адвокат Милен Димитров Янков,
Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2,
офис 9, и трета страна Валя Борисова Йорданова,
Добрич, ул. Д-р Ив. Пенаков 15.
Четвърто гражданско отделение, 5955/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
271/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Екатерина Спасова Митева чрез
адвокат Диана Спасова, Варна, ул. Петър Енчев
12; Лъчезар Грозданов Митев чрез адвокат Диана Спасова, Варна, ул. Петър Енчев 12, срещу
„Лидерс“ – ЕООД, представлявано от Цонко
Марков Ванков чрез адвокат Константина Василева Николова, Варна, ул. Иван Вазов 28, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 6375/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
577/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Еррико Панянелли чрез адвокат
Никола Янков, Пловдив, ул. Алеко Константинов
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16, срещу Енрико Паниго чрез адвокат Росен
Александров, Пловдив, бул. Шести септември
152, ет. 4, офис 4 – 4Б.
Четвърто гражданско отделение, 6459/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1417/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Мобилтел“ – ЕАД, представлявано
от изпълнителните директори Атанасиос Кацирубас и Милан Залетел, София, ул. Кукуш 1,
срещу Зорница Георгиева Станкова чрез адвокат
Павлина Владимирова, София, ул. Алабин 50,
вх. А, ет. 2, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 6889/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4372/2014 по описа на Софийски градски съд, подадена от Пламен Цветанов Георгиев чрез адвокат
Стоян Маджаров, София, ул. Отец Паисий 47,
ет. 1, офис 5, срещу „Център за градска мобилност“ – ЕАД, чрез адвокат Мигуела Григорова,
София, ул. Ген. Паренсов 4, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 7046/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Политика днес“ – ЕООД, чрез адвокат Александър Параскевов Ангелов, София,
ул. Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4; Сашо Георгиев
Дончев чрез адвокат Мария Атанасова Даскалова,
София, ул. Цар Самуил 20, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 7417/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Тинка Иванова Илиева чрез адвокат
Райек Заатри, Перник, ул. Търговска 46, ет. 1,
офис 8; Тодорка Крумова Христова чрез адвокат
Милчо Занев, София, ул. Преспа 2, ет. 2, срещу
„Диагностично-консултативен център 1 – Перник“ – ЕООД, чрез адвокат Анжела Асенова,
Перник, ул. Търговска 42.
НА 14.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 5835/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
306/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стефан Стоянов Торозов чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1;
Мара Цветкова Торозова чрез адвокат Атанас
Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу
Кера Иванова Коева, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 23,
ет. 6, ап. 2; Райна Трендафилова Панайотова,
Бургас, ул. Георги С. Раковски 55, ет. 5; Стефан
Трендафилов Праматаров, Бургас, ул. Георги
С. Раковски 55, ет. 2; Никола Иванов Николов,
Бургас, кв. Банево, ул. Батак 7; Донка Йорданова
Жейнова, Стара Загора, ул. Петко Р. Славейков
3, вх. А, ет. 7, ап. 94; Пенка Стайкова Атанасова,
Бургас, кв. Банево, ул. Иглика 11; Костадин Стефанов Кунчев чрез особен представител Светла
Стоянова, Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, офис 7;
Росен Жейнов Жейнов, Бургас, ж.к. Лазур 11,
вх. 2, ет. 6; Руси Йорданов Жейнов, Бургас, кв.
Ветрен, ул. Александър Стамболийски 24; Жанета
Недялкова Жейнова чрез особен представител
Светла Стоянова, Бургас, пл. Тройката 4, офис 7,
ет. 2; Янка Стефанова Роглева, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 19, вх. 4, ет. 6, ап. 4; Христо Иванов Христов,
Бургас, кв. Банево, ул. Батак 10; Стефка Стайкова
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Георгиева, Бургас, кв. Банево, ул. Христо Ботев
31; Катерина Недялкова Жейнова чрез особен
представител Светла Стоянова, Бургас, пл. Тройката 4, офис 7, ет. 2; Мария Стефанова Добрева
чрез адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище
77, ет. 1; Елисавета Жейнова Калчева, Бургас,
ул. Македония 62, ет. 3, ап. 5; Атанас Стефанов
Кунчев, Бургас, кв. Банево, ул. Иглика 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2796/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Светла Димитрова Косева
чрез адвокат Светлин Иванов Коларов, Русе, ул.
Борисова 8, ет. 3; Силвена Пламенова Пенчева
чрез адвокат Светлин Иванов Коларов, Русе, ул.
Борисова 8, ет. 3; Пламен Георгиев Косев чрез
адвокат Светлин Иванов Коларов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3, срещу Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез процесуален
представител Мирена Даскалова, Русе, ул. Пиротска 24, ет. 2, и страна Върховната касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 5600/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12263/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Джаки Роджърс чрез адвокат Ива
Ивайлова Йосифова, София, ул. Дамян Груев 1,
ет. 4; Питър Роджърс чрез адвокат Ива Ивайлова Йосифова, София, ул. Дамян Груев 1, ет. 4,
срещу „Ви-Веста Холдинг“ – ЕАД, София, кв.
Витоша – ВЕЦ Симеоново № 999.
Четвърто гражданско отделение, 6832/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4294/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Марио Павлич чрез адвокат Георги
Константинов Димитров, София, бул. Джеймс
Баучер 83 – 85, ет. 2, офис 10, срещу Томо Павлич
чрез адвокат Милена Илиева Илиева, София, ул.
Капитан Андреев 13, ет. 2, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 7030/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Гергана Пламенова Вълчева
чрез адвокат Боян Илиев Жеков, Варна, ул. Сан
Стефано 10, ет. 1, срещу Ваньо Андонов Дончев
чрез адвокат Паскал Паскалев, Велико Търново,
ул. Възрожденска 1, вх. А.
НА 14.05.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5484/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
404/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Киро Георгиев Мавродиев, Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 412, вх. 6, ет. 2, срещу ЕТ
„Фарес – Бою Христов“, представлявано от Бою
Петров Христов чрез адвокат Иван Танев, Бургас,
ул. Македония 61 – 63, партер, офис 1.
Трето гражданско отделение, 6327/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1214/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Иван Недялков
Иванов чрез адвокат Райко Тодоров, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 51, вх. 2, ет. 3, ап. 31.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5903/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2014 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Красимир Димитров Митрев чрез
адвокат Антон Райчев, Шумен, ул. Христо Ботев 15, срещу „МБАЛ – Търговище“ – АД, чрез
адвокат Иво Иванов, Търговище, ул. Лилия 4,
вх. А, ет. 1, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 7139/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3148/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Сибанк“ – ЕАД, София, бул. Цар
Борис Трети 1, срещу Тодор Григоров Найденов чрез адвокат Румяна Филипова, София, ул.
Тунджа 12А.
Четвърто гражданско отделение, 234/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3884/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лайтинг систем“ – ЕООД, чрез
адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано
10, ет. 1, срещу Васил Александров Чалъков чрез
адвокат Маргита Тодорова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1.
НА 18.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1171/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1140/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Гамакабел“ – АД, чрез адвокат
Петър Петров, София, ул. Любен Каравелов 4,
срещу „Леганет“ – ООД, чрез адвокат Росица
Митева, София, ул. Коломан 6.
Първо търговско отделение, 1205/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1301/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Даниела Цветанова Чалъкова чрез
адвокат Елвира Панкова, Пазарджик, ул. Петко
Машев 11, срещу Валери Димитров Пингов чрез
адвокат Петър Петров, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 3, ет. 3, офис 22.
НА 19.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6542/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
155/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Балнеологичен център „Камена“ – ЕАД,
чрез адвокат Биляна Писова, София, ул. Славянска
29, ет. 5, срещу Борис Георгиев Михайлов чрез
адвокат Румен Цветанов Петков, Пазарджик, ул.
Петко Машев 9, офис център 1, ет. 2, офис 11;
Васил Георгиев Михайлов чрез адвокат Румен
Цветанов Петков, Пазарджик, ул. Петко Машев
9, офис център 1, ет. 2, офис 11; Мария Василева
Радева-Михайлова чрез адвокат Румен Цветанов
Петков, Пазарджик, ул. Петко Машев 9, офис
център 1, ет. 2, офис 11.
Трето гражданско отделение, 6927/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15397/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Андрей Емил Кало чрез адвокат Ива
Ивайлова Йосифова, София, ул. Дамян Груев 1,
ет. 4, срещу Миа Андреева Кало чрез адвокат
Венцислав Людмилов Петров, София, ул. Дамян
Груев 5, ет. 1.
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Трето гражданско отделение, 7040/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2831/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сашо Георгиев Дончев чрез адвокат
Мария Атанасова Даскалова, София, ул. Цар Самуил 20, ет. 1, срещу „Нова българска медийна
група холдинг“ – ЕАД, чрез адвокат Александър
Параскевов Ангелов, София, ул. Христо Белчев
29, вх. А, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 7298/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1985/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Екатерина Кирилова Анзова чрез
адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар Асен
25, срещу „Транслог“ – АД, чрез адвокат Михаела Георгиева Белчева, София, ул. Париж 4,
партер, ап. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 766/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3798/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу Милена Красимирова
Златанова, София, ул. Странджа 2, ет. 2, ап. 3.
Второ търговско отделение, 119/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
589/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Община Перник, пл. Св. Иван Рилски
1а, срещу „Комуналстрой“ – ЕООД, Перник, кв.
Васил Левски 1.
Второ търговско отделение, 631/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2013 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Трейд Пепър“ – ООД,
Горна Оряховица, ул. Васил Левски 11, вх. Б,
срещу „Везна“ – ЕООД, Габрово, бул. Априлов 8.
Второ търговско отделение, 707/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1985/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Велина Кирилова Димитрова лично
за себе си и като майка и законен представител
на малолетната Геновева Цветанова Димитрова,
София, ул. Алабин 3, кантора 322; Велина Кирилова Димитрова лично за себе си и като майка
и законен представител на малолетния Цветин
Пламенов Димитров, София, ул. Алабин 3, кантора
322; Велина Кирилова Димитрова чрез адвокат
Христо Мишев, София, ул. Алабин 3, кантора
322, срещу „ХДИ Застраховане“ – АД, София, ул.
Г. С. Раковски 99; Любомир Георгиев Младенов,
София, бул. Евлоги Георгиев 85, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение, 856/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Био Хай Тек Интернешънъл Инвестмънтс
Лтд АС“ – ООД, София, ул. Цар Шишман 8, ет. 3,
срещу „Мидия Гранд Ризорт“ – ООД, Бургас, ул.
Възраждане 6.
Второ търговско отделение, 1637/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Арсенал“ – АД, Казанлък, бул.
Розова долина 100, срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София,
ул. Врабча 23.
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НА 20.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6894/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1019/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Галина Георгиева Димитрова чрез адвокат
Боян Борисов Койнов, Бургас, ул. Оборище 82,
ет. 2, срещу Тончо Димитров Димитров чрез
адвокат Веселина Василева, Бургас, ул. Генерал
Гурко 18, ет. 2, и страна дирекция „Социално
подпомагане“ – Бургас, ж.к. Братя Миладинови 42.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 519/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1653/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „АС Груп трейдинг“ – ЕООД, Плевен, ул. Крестец 16; Застрахователно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ т ърговско отделение, 729/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2720/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мега мак“ – ЕООД, Дупница, ул.
Пиротска 38А, ет. 1, срещу Столична община,
район Банкя, Банкя, ул. Цар Симеон 1.
Второ търговско отделение, 1048/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
396/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Крусейдър Пропърти Сървисис“ – ООД,
София, ул. Шести септември 14, партер, срещу
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Георги Бенковски 3, и трета страна Юлия Пенева
Козарева, Несебър, ул. Цар Иван Асен Втори 10.
Второ търговско отделение, 1670/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Еко глобал“ – АД (в несъстоятелност),
Пловдив, бул. Марица 85, срещу Франсишко
Мануелдевилена Фернандеш Декарвальо чрез
адвокат Тодор Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти
януари 36.
НА 21.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5759/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
371/2014 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от „Макроадванс“ – АД, София, ул.
Г. С. Раковски 147, ет. 5, ап. 14, срещу Румянка
Стефанова Първанова чрез адвокат Магдалена
Павлова Колева, Димитровград, ул. Цар Борис
Първи 7, ет. 2, офис 3.
Трето гражданско отделение, 6161/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4530/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Никола Стефанов Карагьозов чрез
неговия настойник Кръстьо Стефанов Карагьозов чрез адвокат Диана Димитрова, София, ул.
Лавеле 32, ет. 5, офис 5; Теодор Пепов Маринов
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Стефан Караджа 12Г.
Трето гражданско отделение, 6627/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4932/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Събка Георгиева Панева, с. Калоя-
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новец, област Стара Загора, ул. Искра 11, срещу
Маргарита Пенева Пенева чрез адвокат Димитър
Емилов Пеков, София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3.
НА 25.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2980/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
112/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Мехмед Хюсеин Мехмед чрез адвокат
Иван Танев, Бургас, ул. Македония 61 – 63, партер, офис 1; „Топ Билдингс“ – ООД, чрез адвокат
Иван Танев, Бургас, ул. Македония 61 – 63, партер,
офис 1, срещу Хюсеин Мехмедали Хюсеин чрез
адвокат Симеон Илиев, Бургас, ул. Цар Асен 30.
Първо търговско отделение, 65/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1140/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Апра“ – ООД, с управител Томислав Александров Цолов чрез адвокат Людмила Цолова-Борисова, София, бул. Витоша 26,
ет. 2, срещу „Белопитов“ – АД, с изпълнителен
директор Райко Николов Белопитов, София, ул.
Неделчо Бончев 41.
Първо търговско отделение, 829/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
748/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Алианц лизинг България“ – АД,
с изпълнителен директор Стоян Стоянов чрез
адвокат Елена Методиева, София, ул. Неофит
Рилски 55, ет. 1, срещу СД „Траум-73 – Пунтеви
съдружие“, представлявано от Ангел Кръстанов
Пунтев чрез адвокат Иван Бързанов, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 8, ет. 2.
Първо търговско отделение, 877/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
263/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Енерго-про продажби“ – АД, чрез
адвокат Кристина Попова, Варна, бул. МарияЛуиза 46, ет. 3; „Енерго-про мрежи“ – АД, чрез
адвокат Кристина Попова, Варна, бул. МарияЛуиза 46, ет. 3, срещу „Овърсийз хоризонт“ – АД,
чрез адвокат Венцислав Герджиков, Варна, ул.
Георги Раковски 24, партер.
Първо търговско отделение, 911/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1160/2013 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „И Ар Би Ауто лизинг“ – ЕООД, с
управители Светослав Максимов Кало и Гергана
Илиева Герджикова чрез адвокат Златина Кисьова, София, ул. Хенрик Ибсен 15, ет. 7, срещу
„Рафаел Риъл Естейтс България“ – ООД, Бургас,
ул. Съединение 5; „Рафаел трейдинг“ – ООД,
чрез адвокат Стоян Николов, Силистра, ул. Отец
Паисий 33.
НА 25.05.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 870/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2829/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Аладин Фуудс“ – ООД, с управител
Калед Ал Харфан чрез процесуален представител
Веселина Лайкова, Пловдив, ул. Капитан Райчо
56, ет. 3, офис 3 – 18, срещу Иван Бойчев Костов
чрез адвокат Павлина Недкова, Пловдив, ул.
Георги Бенковски 34.
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Първо търговско отделение, 1740/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2957/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Левена Тодорова Кирева чрез адвокат
Владимир Йорданов Давчев, Пловдив, пл. Кочо
Честименски 2, вх. Б, ет. 1, срещу „Дженерали
Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Александър Дондуков 68.
НА 26.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1278/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3501/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Красимир Красимиров Тарейн чрез
адвокат Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, ул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1465/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4023/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Борислава Атанасова Атанасова
чрез адвокат Кирил Илиев Николов, София, бул.
Македония 12, ет. 3, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1591/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2926/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Буллес холдин“ – ЕООД, чрез адвокат
Христо Христов, София, ул. Солунска 45, ап. 19,
срещу ЕТ Маргарита Стойкова Ралева с фирма
„Маргарита Ралева“ чрез адвокат Стоян Стефанов
Чаталбашев, София, ул. Денкоглу 34, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1799/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
33/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Павлин Атанасов Пеев чрез адвокат Росица
Кръстева, Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А,
ет. 2, срещу „Евролийз ауто“ – ЕАД, чрез адвокат Красимир Димов Тодоров, Варна, ул. Георги
Живков 22.
НА 28.05.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3894/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
850/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ПНМ Инженеринг“ – ЕООД, с управител
Виден Димитров Георгиев чрез адвокат Георги
Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б,
ет. 5, срещу „Главно управление строителство и
възстановяване“ – ЕАД, чрез адвокат Миглена
Пенева, София, ул. Парчевич 27.
Първо търговско отделение, 4680/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Астра Биоплант“ – ЕООД,
с управител Маринела Цветкова чрез адвокат Силвия Кирякова, Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3,
кантора 1, срещу „Лидер Технолоджис“ – ЕООД,
с управител Константин Бачийски чрез адвокат
Владимир Каменов, София, ул. Марко Балабанов 4.
Първо търговско отделение, 815/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4511/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Финанс лизинг“ – ЕАД, с изпълнителен директор Елена Сталинова Ковачева
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чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан
Крум 25, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51Д, и трета страна Мартин Цветанов
Цанов, София, ж.к. Люлин 14, вх. Е, ет. 4, ап. 107.
Първо търговско отделение, 1100/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
269/2013 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Застрахователно акционерно дружество „Алианц България“ чрез адвокат
Елена Методиева, София, ул. Неофит Рилски 55,
ет. 1, срещу Иван Ангелов Христов чрез адвокат
Ивайло Ценкулов, Плевен, ул. Бъкстон 5.
Първо търговско отделение, 1402/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Разград, ул. Бели Лом 37а, срещу
„Сиконко билдинг“ – АД, чрез адвокат Илиян
Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5,
и трета страна Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил
и Методий 17.
Първо търговско отделение, 2143/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4058/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Хайрие Рушен Юсеин чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Галип Рушен Юсеин чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу
Застрахователно акционерно дружество „Армеец“,
София, ул. Стефан Караджа 2.
1943
Административният съд – София-град, второ
отделение, 32 състав, на основание чл. 137, ал. 6
АПК съобщава на всички конституирани страни
по дело № 12320/2013 г. по описа на съда, че е
постановено Решение № 334 от 22.01.2015 г., което
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Срещу решението има постъпила
касационна жалба от Католическа енория „Св.
Йосиф“ от 20.02.2015 г. Съдът указва на останалите страни, че в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да
представят в съда писмен отговор и доказателства.
2105
Административният съд – София-град, второ
отделение, 34 състав, съобщава, че е образувано
адм. дело № 7433/2014 г. по описа на съда срещу
Решение № 140 по протокол № 58 от 13.03.2014 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
план за регулация и застрояване на ж.к. Бели
брези, в частта му относно ПРЗ за УПИ ІІІ – „За
озеленяване в режим на Тго“, кв. 43а, насрочено в
открито съдебно заседание на 26.05.2015 г. в 15 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването 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.
2151
Несебърският районен съд уведомява Ирина
Анатолиивна Стоянова (Боженко), украинска
гражданка, родена на 22.08.1986 г., с неизвестен
адрес, че е ответник по гр. д. № 109/2015 г. по
описа на съда, образувано по повод искова молба,
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подадена от Цветан Иванов Стоянов с правно
основание чл. 49 СК, като указва на същата, че
следва в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в Съдебната палата за връчване на искова молба с вх. № 979 от
5.02.2015 г. с приложените към нея доказателства
ведно със съобщението по чл. 131 ГПК в качеството на ответник по гр. д. № 109/2015 г. по описа
на съда, предявена от Цветан Иванов Стоянов
от с. Тънково, за развод на основание чл. 49,
ал. 1 СК. Указва є да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК. Съгласно
разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ГПК, ако въпреки
обнародването не се яви в съда, за да получи
съдебните книжа, съдът ще є назначи особен
представител.
2152
Русенският районен съд, 14 гр. състав, призовава Клаус Хунцингер, роден на 18.08.1990 г.,
гражданин на Германия, пребиваващ в Република
България, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството
на съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 4014/2014 г. по описа на РРС, заведено от
Силвия Миткова Стоева за издръжка по чл. 143 и
149 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес. При
неявяване на ответника за получаване на книжата на основание чл. 48, ал. 2 ГПК съдът ще
му назначи особен представител.
2134
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, а л. 1 ЗОПДНПИ обявява на всичк и
заинтересовани, че на 4.11.2014 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 260/2014 г.
по искане от 4.11.2014 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, ЕИК
131463734, представлявана от председателя є
Пламен Георгиев Димитров, с адрес София, ул.
Г. С. Раковски 112, ет. 3, срещу Борислав Стефанов Борисов с постоянен адрес гр. Попово,
община Попово, област Търговище, ул. България 116, за отнемане по реда на чл. 74, ал. 1
ЗОПДНПИ на незаконно придобито и притежавано от последния движимо имущество на
обща стойност 193 544 лв., както следва: лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „Х 5“, с рег. № Т
9526 КТ, рама № WBAFE41040LY81097, двигател
№ 08756687N52B30AF, на стойност 50 000 лв., на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ; лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х
5“, с рег. № Т 9725 КТ, рама № WBAFF41000LZ09351,
двигател № 22307158306D3, на стойност 50 000 лв.,
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ; лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. № Т 9963 КТ,
рама № W V WZZZ 3BZ4E283030, на стойност
10 000 лв., на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ; лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „Х 5“, с рег. № Т 0280 СТ, рама
№ WBAFF42040L172864, на стойност 36 000 лв.,
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ; сумата 29 000 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждено имущество – лек автомобил, марка „БМВ“, модел „335 D“,
с рег. № Т 8569 КТ, рама № WBAVS91050KZ85979,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7   

двигател № 26440753306D5, на основание чл. 72
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ; сумата 10 000 лв.,
представляваща паричната равностойност на
отчуждено имущество – лек автомобил, марка
„Шкода“, модел „Фабия“, с рег. № Т 7194 КТ, рама
№ TMBPY16Y564425774, двигател № BME066743,
на основание чл. 72 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
сумата 2500 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество – дялов
капитал на „Попгруп“ – ООД, ЕИК 125510154, на
основание чл. 72 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
сумата 5000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество – дялов
капитал на „Централ – Андонов и сие“ – СД,
ЕИК 125548315, на основание чл. 72 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ; сумата 418 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по разплащателна сметка
№ 20167202 в „Банка ДСК“ – ЕАД, на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
сумата 441 лв., внесена на каса от проверяваното
лице по разплащателна сметка № 9061604 в „Банка ДСК“ – ЕАД, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, и сумата 185 лв.,
внесена от трети лица по разплащателна сметка
№ 9061604 в „Банка ДСК“ – ЕАД, на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
В срок до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция заинтересованите лица могат
да предявят своите претенции върху имуществото
и датата на първото заседание на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ. Първото съдебно заседание е
насрочено на 13.07.2015 г. от 10,30 ч.
2163
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г.
за политическа партия с наименование „България без цензура“ въз основа на решения, взети
на проведения на 30.08.2014 г. II извънреден
конгрес, както следва: Промени в Устава на ПП
„България без цензура“, неразделна част от настоящото решение. Прекратяване на мандата на
членовете на Националния съвет на регионите,
както следва: Ангел Николаев Славчев, Борислав
Руменов Райчев, Виктор Лучианов Митраков,
Галина Спаскова Петкова, Калина Венелинова
Крумова, Красимир Цветков Манов, Хайк Таквор
Гарабедян, Христо Стоянов Бозов. Избиране за
членове на Националния съвет на регионите,
както следва: Мартин Стоянов Иванов, Никола
Страхилов Митев, Светлин Димитров Танчев.
Избиране на членове на Контролния съвет:
Станислава Валериева Чорбаджийска, Вероника
Генчева Илиева.
2099

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
21. – Управителният съвет на Дружеството за българо-корейско приятелство – София,
с решение от 9.03.2015 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 28.05.2015 г. в 18 ч. в приемната зала на
посолството на КНДР в София, кв. Дървеница,
ул. Софийско поле 3, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството за периода 18.05.2011 г. – 27.05.2015 г.;
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2. отчет на контролния съвет; 3. изменение и
допълване на устава на дружеството; 4. избор на
нов управителен и контролен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч.
2101
1. – Управителният съвет на сдружение „Съвет на еврейските жени в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 28.05.2015 г. в 18 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 50, залата на 2 етаж, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на годишния отчет
на УС за дейността на сдружението през 2014 г.;
проект за решение: ОС приема годишния отчет за
дейността на сдружението през 2014 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за
решение: ОС приема годишния финансов отчет
за 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението; проект за решение:
ОС приема предложените промени в устава на
сдружението; 4. избор на нов председател на
управителния съвет; проект за решение: ОС избира нов председател на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно независимо от броя на присъстващите.
2226
75. – Управителният съвет на Българската
фед ерация по ски, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 28.05.2015 г. в 10 ч. в София
в сградата на Министерството на младежта и
спорта, ет. 5, зала № 5, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на УС за 2014 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на федерацията
за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност на председателя
и членовете на УС за дейността през отчетния
период; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за отчетната 2015 г.; 5. приемане на бюджет
на федерацията за 2015 г.; 6. вземане на решение
за попълване на състава на управителния съвет
чрез избор на нов член; 7. разни. Регистрацията
на представителите на колективните членове
и техните пълномощници започва в 9 ч. на
28.05.2015 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне в
11 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
2237
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ловно-рибарско дружество София-изток“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 30.05.2015 г. в 10 ч. в Ловната
хижа в кв. Челопечене при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на УС за 2014 г.;
2. отчетен доклад на КРК за 2014 г.; 3. приемане
бюджета на сдружението за 2015 г.; 4. приемане
програма за дейността на сдружението за 2015 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място.
2236
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Клуб по спортни танци Дъга
Тийм“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 14 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 31.05.2015 г. в 13 ч. в София, ул.
Маркова баня 12, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на събранието; 2. избор
и представяне на председателя на събранието; 3.
освобождаване на зам.-председателя и член на
управителния съвет; 4. приемане на нов зам.председател и нов член на управителния съвет;
5. освобождаване на членове на сдружението; 6.
приемане на нови пълноправни членове на сдружението; 7. приемане на решение за изменение
и допълнение на съдържанието на чл. 8, ал. 1 и
на чл. 14 от устава на сдружението; 8. приемане
на решение за изменение и допълнение на съдържанието на устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2177
196. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 31.07.2015 г. в 14,30 ч. на адрес:
1504 София, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, нова конферентна зала (северно крило,
втори етаж), бул. Цар Освободител 15, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за извършената
дейност; 2. финансов отчет; 3. утвърждаване на
нови членове на асоциацията; 4. избор на членове на управителния съвет; 5. разни. Поканват
се всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. Регистрацията започва в 13,30 ч. Материалите за провеждане
на общото събрание ще бъдат на разположение
на членовете в офиса на асоциацията – София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 309 – от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
2102
43. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Тритон екстрийм“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на
31.05.2015 г. в 10 ч. в спортната зала на сдружението в Асеновград, ж.к. Юг, кв. 11, Горен
изравнител, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението от 1.01.2014 г. до
31.12.2014 г.; приемане на доклада и отчета на УС
за извършената дейност; 2. вземане на решения за
кандидатстване за редовно членство в Българска
федерация „Триатлон“; 3. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието се отлага за 11 ч., при същия дневен ред, на
същото място и се счита за законно независимо
от броя на присъстващите членове.
2230
11. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
иновационен център“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на 26.05.2015 г. в 10,30 ч. в Бургас,
бул. Проф. Якимов 1, Студентско общежитие,
блок № 1, зала № 2, при следния дневен ред:
1. приемане на финансов отчет за периода от
създаване на СНЦ „Бизнес иновационен център“ до 31.12.2014 г.; 2. вземане на решение за
прекратяване на сдружението с нестопанска цел
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и откриване на производство по ликвидация; 3.
определяне на срок на производството по ликвидация; 4. вземане на решение за избиране на
ликвидатор при предложен такъв Иван Стоянов
Андонов; 5. приемане на начален ликвидационен
баланс. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред с явилите се членове.
2087
23. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Център за технологичен
трансфер“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
26.05.2015 г. в 10 ч. в Бургас, бул. Проф. Якимов 1,
Студентско общежитие, бл. 1, ректорат, зала № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на финансов
отчет за периода от създаване на СНЦ „Център
за технологичен трансфер“ до 31.12.2014 г.; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружението
с нестопанска цел и откриване на производство
по ликвидация; 3. определяне на срок на производството по ликвидация; 4. вземане на решение
за избиране на ликвидатор при предложен такъв
Ваня Манова Манова; 5. приемане на начален
ликвидационен баланс. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 26.05.2015 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред с явилитие се членове.
2143
48. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СУ „Юрий Гагарин“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.06.2015 г. в 17 ч. в сградата на СУ
„Юрий Гагарин“ – Бургас, к.с. Зорница, бл. 46,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на управителния съвет на Училищното настоятелство при СУ „Ю. Гагарин“ до
момента поради изтичане на мандата; 2. избор
на нови членове на управителния съвет на Училищното настоятелство при СУ „Ю. Гагарин“;
3. освобождаване на членовете на контролния
съвет на Училищното настоятелство при СУ
„Ю. Гагарин“ до момента поради изтичане на
мандата; 4. избор на нови членове на контролния
съвет на Училищното настоятелство при СУ „Ю.
Гагарин“; 5. приемане на промени в устава на
Училищното настоятелство. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
2153
7. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ „Никола
Йонков Вапцаров“, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.06.2015 г. в 17 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ „Н. Й.
Вапцаров“ – Горна Оряховица, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението за 2014 г.; 2. отчет на контролния
съвет; 3. програма за действие за следващия период. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
2154
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1. Управителният съвет на сдружение с обществено полезна дейност „Младежта в действие“, Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 15.06.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Цар Борис І № 5,
офис 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2014 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие
в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в Димитровград, ул. Цар Борис І, № 5, офис
12. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2198
1. Управителният съвет на сдружение с обществено полезна дейност „Футболен клуб Димитровград – 1947“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 15.06.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2014 г.; 3. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете всеки работен ден в Димитровград,
ул. Химкомбинатска 3. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2199
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
борба „Стефан Караджа“ – Елхово“, Елхово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на клуба на 30.05.2015 г. в
14 ч. в гр. Елхово, област Ямбол, ул. Пирин 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на изменение в
устава на клуба; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на членовете.
2204
5. – Управителният съвет на Хандбален клуб
„Локомотив“ – Каспичан, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 24 от устава и протоколно решение
№ 1 на УС от 15.03.2015 г. свиква общо събрание
на 6.06.2015 г. в 15 ч. в залата на Пенсионерския
клуб – Каспичан, ул. Мадарски конник 56, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ХК
„Локомотив“ за 2010 – 2015 г.; 2. избор на председател, управителен съвет и контролна комисия; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
2112
2. – Управителният съвет на сдружение „Тек
стилен и конфекционен клъстър „Булклъст“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 29.05.2015 г. в 16 ч. в с. Баните,
ул. Хан Аспарух 2, община Баните, област Смолян, което ще се проведе при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на Текстилен
и конфекционен клъстър „Булклъст“; 2. вземане
на решение за прекратяването на членството
на членове – учредители на клъстъра; 3. отчет
на председателя на управителния съвет на ТКК
„Булклъст“ за цялостната дейност на клъстъра
за периода от 30.05.2013 г. до 29.05.2015 г.; 4. изменение на устава на ТКК „Булклъст“; 5. избор
на управителен съвет на ТКК „Булклъст“; 6.
избор на председател на управителния съвет на
ТКК „Булклъст“; 7. определяне на членския внос
на членовете на ТКК „Булклъст“ за 2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2049
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общинско дружество за детско-юношески футбол „Черноломец“, Попово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 47, 48
и 54 от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 25.05.2015 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството на адрес:
Попово, пл. Александър Стамболийски 2, при
следния дневен ред: 1. изменение на устава на
ОДДЮФ „Черноломец“, Попово, приет на съб
рание на учредителите на 23.08.2007 г., с оглед
привеждането на последния в съответствие с
нормите и правилата на българското законодателство, регламентиращи режима на сдруженията с
нестопанска цел, създадени в общественополезна
дейност; 2. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет за 2014 г.; 3. освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. избор на нов председател на управителния съвет на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 45,
изречение второ от устава на ОДДЮФ „Черноломец“ – Попово, общото събрание ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2167
17. – Управителният съвет на сдружение
„КФС „Балкантурист“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.05.2015 г.
в 18 ч. в залата на бридж клуб „Русе“ – Русе,
подлез пред ЦЖПГара, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на КФС за периода януари 2010 г. – декември 2014 г.; 2. представяне на
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финансовия отчет за същия период; финансови
въроси; 3. предложение за промяна в УС; 4. допълнителни въпроси – разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2077
3. – Управителният съвет на сдружение „ТД
Сините камъни“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо делегатско
събрание на 19.06.2015 г. в 10 ч. в административната сграда на сдружението на ул. Великокняжевска 13 в Сливен при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2014 г.;
2. приемане бюджет на сдружението за 2016 г.;
3. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на досегашния управителен съвет и
контролен съвет; 4. избор на нов управителен и
нов контролен съвет на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
делегатско събрание ще се проведе същия ден в
11 ч. на посочения адрес и при същия дневен ред.
2041
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зеленка“ – с. Българево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 29.05.2015 г. в 19,30 ч. в Клуба
на пенсионера в с. Българево, община Каварна,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2014 г.; 2. отчет за приходите и
разходите за 2014 г.; 3. доклад за изпълнение на
програмата за развитие на ловното стопанство
за 2014 г.; 4. промяна на членския внос за 2015 г.;
5. приемане на нови членове; 6. делегиране на
права на председателя на сдружението за водене
на преговори с ДЛС – Балчик, във връзка със
сключване на нов договор за стопанисване на
дивеча; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 20 ч.
2123
20. – Управителният съвет на ФК „Кабиле“,
с. Кабиле, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.06.2015 г. в 18,30 ч. в залата
на кметството на с. Кабиле със следния дневен
ред: 1. прием на нови членове; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. избор на нов председател на
управителния съвет на ФК „Кабиле“. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага за 19,30 ч., като в този случай
ще се счита за редовно проведено независимо от
броя на явилите се членове.
2076
Яна Бориславова Бюрер-Тавание – ликвидатор на Фондация „Кошер“ (в ликвидация), рег.
по ф.д. № 658/2012 г. на Софийския градски съд,
БУЛСТАТ 176426893, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
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