ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 32

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 5 май 2015 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

2

 Закон за допълнение на Закона за политическите партии

3

инвестиции и на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните
предприятия към министъра на икономиката
10

4

 Решение № 274 от 28 април 2015 г. за
откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Къмпинг „Делфин“, община Царево, област Бургас
29

 Решение за удължаване срока на
действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република
България към 31 януари 2015 г.
 Решение за възлагане на Сметната
палата да извърши одит на изпълне
нието: Ефективност и ефикасност на
банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.

4

Президент на републиката
 Указ № 63 за награждаване на Иван
Стефанов Иванов с медал „За заслуга“

4

Министерски съвет
 Постановление № 102 от 24 април
2015 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

4

 Постановление № 103 от 28 април
2015 г. за изменение и допълнение на
Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и
изпълнението на обществени поръчки
и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския
фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“,
приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г.
10
 Постановление № 105 от 28 април
2015 г. за приемане на Устройствен
правилник на Българската агенция за

 Решение № 275 от 28 април 2015 г. за
откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Корал“, община Царево, област
Бургас
33
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение на Наредба № 38
от 2004 г. за определяне на списъка на
заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински
изделия и диетични храни за специални
медицински цели напълно или частично 37
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение на Наредба
№ РД-02-20-10 от 2012 г. за условията
за изграждане или монтиране върху
платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
38
Върховен
административен съд
 Решение № 12921 от 30 октомври 2014 г.
по административно дело № 5993 от
2013 г.
38

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 64
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за насърчаване
на инвестициите, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 22 април 2015 г.
Издаден в София на 27 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за насърчаване на
инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.;
попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от
1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г.,
бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и
53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от
2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и
82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 800/
2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно
деклариране на някои категории помощи за
съвместими с общия пазар в приложение на
членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за
групово освобождаване) (ОВ, L 214/3 от 9 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L
187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 651/2014“.
2. В ал. 2 думите „Мерките за индивидуална
помощ“ се заменят с „Мерките за помощ“,
думите „регионална помощ“ се заменят с
„регионална инвестиционна помощ“, а думите
„глава II от Регламент (ЕО) № 800/2008 за
съвместимост с общия пазар по смисъла на
чл. 87, параграф 3 от Договора за създаване
на Европейската общност и се освобождават
от задължението за уведомяване по чл. 88,
параграф 3 от Договора при условията на чл. 3
от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с
„глава III от Регламент (ЕС) № 651/2014 за
съвместимост с общия пазар по смисъла на

чл. 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се освобождават
от задължението за уведомяване по чл. 108,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз при условията на чл. 3
от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
3. В ал. 3 думите „Мерките за индивидуална
помощ, които не отговарят на условията по
ал. 2“ се заменят с „Мерките за индивидуална регионална инвестиционна помощ или
индивидуална помощ за обучение, които не
отговарят на условията по ал. 2 и на Рег
ламент (ЕС) № 651/2014“, а думите „чл. 88
от Договора за създаване на Европейската
общност“ се заменят с „чл. 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 651/2014“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „чл. 13, параграф 10 от
Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с
„чл. 2, параграф 52 и чл. 14, параграф 13 от
Регламент (ЕС) № 651/2014“;
б) в т. 7 в текста преди буква „а“ думите „чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 800/2008“ се заменят с „чл. 14, параграф 9
от Регламент (ЕС) № 651/2014“;
в) в т. 8 думите „чл. 13, параграф 2 от Рег
ламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 14,
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;
г) в т. 9 думите „чл. 12, параграф 1 от Рег
ламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 14,
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;
д) в т. 10 думите „глава II от Регламент
(ЕО) № 800/2008“ се заменят с „глава III от
Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 3. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 1, параграфи 5 и 6 от Рег
ламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 1,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
2. В т. 3 думите „чл. 1, параграфи 2, 3 и 4
от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с
„чл. 1, параграф 2, букви „в“ и „г“ и параграф
3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви „а“ – „в“ от
Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 4. В чл. 16, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „регионална помощ
съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „регионална инвестиционна помощ
съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014“;
б) в буква „б“ думите „Регламент (ЕО)
№ 800/2008 по отношение на регионална помощ“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014
по отношение на регионална инвестиционна
помощ“.
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2. В т. 3 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 5. В чл. 22а се правят следните изменения:
1. В а л . 9 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 651/2014“.
2. В ал. 10, т. 2 думите „Регламент (ЕО)
№ 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 651/2014“.
§ 6. В чл. 22в, ал. 3 думите „Регламент
(ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 651/2014“.
§ 7. В чл. 22д, ал. 4 думите „Регламент
(ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 651/2014“.
§ 8. В чл. 22е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „които
се отнасят до всички сектори на икономиката
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 800/2008“ се заменят с „изпълняващи се в
икономическите дейности, които се определят
по реда на чл. 12, ал. 2, т. 2“.
2. В ал. 2, т. 1, буква „б“ думите „регио
нална помощ“ се заменят с „регионална инвестиционна помощ“, а думите „Регламент
(ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 651/2014“.
3. В а л . 5 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 651/2014“.
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. „Започване на работата по инвестиционен проект“ е първото от следните събития:
започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия
правнообвързващ ангажимент за поръчка на
оборудване или всеки друг ангажимент, който
прави инвестицията необратима. Купуването
на земя и подготвителните дейности, като
получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта,
не се смятат за започване на работите по
проекта.“
2. В т. 15 думите „регионална помощ“ се
заменят с „регионална инвестиционна помощ“,
думите „приемливи разходи“ се заменят с
„допустими разходи“, а думите „Регламент
(ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 651/2014“.
§ 10. Параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон правилникът за прилагане
на закона се привежда в съответствие с него
и с Регламент (ЕС) № 651/2014.
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(2) Схемата за регионална инвестиционна
помощ и схемата за помощ за обучение влизат
в сила едновременно с влизането в сила на
измененията в правилника по ал. 1.
(3) Министерството на икономиката изготвя обобщена информация за схемите, която
предоставя на Европейската комисия по реда
и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона
за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
§ 12. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение
се прилагат за инвестиционните проекти и
проектите за обучение, работата по които не е
започнала преди влизането в сила на схемите.
Законът е приет от 43-то Народно съб
рание на 22 април 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2905

УКАЗ № 65
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за политическите партии, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 23 април 2015 г.
Издаден в София на 27 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за политическите
партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102
от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г.,
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.
и бр. 19 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия
за участие в последните избори за народни
представители, или на наименованието на
съществуваща парламентарна група, както и
прибавянето към тях на думи, букви, цифри,
числа или други знаци. Тази забрана не се
прилага при наличие на съгласие в писмена
форма с нотариална заверка на подписите на
лицата, представляващи коалицията или на
ръководството на парламентарната група.“
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Преходна разпоредба
§ 2. Разпоредбата на чл. 14, ал. 3 се прилага и за започналите до влизането в сила
на този закон производства по регистрация
на политически партии.
Законът е приет от 43-то Народно съб
рание на 23 април 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2906

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка
на състоянието на енергетиката в Република
България към 31 януари 2015 г.

ВЕСТНИК

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 63
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Стефанов Иванов с
медал „За заслуга“ за големите му заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 20 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Народното събрание на основание чл. 35
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка
на състоянието на енергетиката в Република
България към 31 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3053

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван
от Българската народна банка за периода
1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван
от Българската народна банка за периода
1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
2. Срокът на извършване на одита е три
месеца от датата на възлагането му с решение
на Народното събрание.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е 31 август 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3054
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
2934

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 24 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 274 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г.,
бр. 22 и 49 от 2012 г., бр. 80 от 2013 г. и бр. 27
от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 2 думите „определен от него заместник-министър“ се заменят с „оправомощено
от него длъжностно лице“;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 16, ал. 1 числото „12“ се заменя
с „13“.
3. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството
и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството.
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(2) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване
с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) При осъществяване на дейността си
Инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност, политическа неутралност
и йерархическа подчиненост.
(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, проверки по предложения и сигнали, както и по
случаи с широк обществен отзвук. Проверките
се извършват въз основа на писмена заповед
на министъра.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва общи, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на
административната дейност в министерството
и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството;
2. извършва проверки за анализ и оценка на
ефективността на дейността на министерството и на административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството, и
проверки за оценка на корупционния риск;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и
неефективна работа на министерството и на
административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на министерството;
4. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по сигнали и предложения срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и
от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството;
5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на министерството и на административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството;
6. прави предложения до министъра за
образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
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7. представя необходимата информация и
документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
съгласно изискванията на Закона за предот
вратяване и установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ);
8. осъществява контрол за изпълнение на
задълженията на служителите от администрацията на министерството и административните структури, чиито ръководители са
второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството, за подаване на
декларации съгласно изискванията на ЗПУКИ;
9. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността
на министерството и на административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството;
10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на министерството и на административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството;
11. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) Ръководителят на Инспектората докладва на министъра за резултатите от извършените проверки и прави предложения за
отстраняване на констатираните пропуски и
нарушения.
(7) Ръководителят на Инспектората представя всяка година до 1 март на Главния
инспекторат на Министерския съвет отчет
за извършените проверки през предходната
година.
(8) Ръководителят на Инспектората представя ежегоден отчет на министъра на околната
среда и водите за дейността на Инспектората
през съответната година.
(9) При осъществяване на своите функции
служителите на Инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими
за извършване на проверките. Служителите
в министерството и в административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на
министерството, са длъжни да оказват пълно
съдействие на Инспектората при осъществяване на функциите му.
(10) Организацията на дейността на Инспектората се определя във Вътрешни правила,
утвърдени от министъра на околната среда
и водите.“
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4. Член 22 се отменя.
5. Член 23 се отменя.
6. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е структурирана във:
1. дирек ци я „Правно-административно
обслужване“;
2. дирекция „Финансово управление“;
3. дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността
и протокол“;
4. дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“.“
7. В чл. 28:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция „Правно-административно обслужване“:“;
б) точки 8 – 10 се отменят;
в) създават се т. 11 и 12:
„11. приема, регист рира, разпредел я и
насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по
предназначение изходящата кореспонденция
и извършва външна и вътрешна куриерска
дейност;
12. организира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“.“
8. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Дирекция „Финансово управление“:
1. подпомага министъра при планирането
и управлението на бюджета на министерството, като прилага националната бюджетна
политика и нормативната уредба в областта
на финансите;
2. изготвя и предлага на министъра консолидирана средносрочна бюджетна прогноза
и проект на бюджет на министерството по
Единната бюджетна класификация и по бюджетни програми;
3. предлага на министъра разпределение
на бюджета на министерството по елементи
на Единната бюджетна класификация и по
административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на министерството;
4. контролира и анализира изпълнението
на бюджета на първостепенния разпоредител
с бюджет и на административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, в рамките на утвърдените им бюджети;
5. изготвя промени и прави предложения
за промени по бюджета на министерството
на основание Закона за публичните финанси;
6. изготвя и предлага за утвърждаване от
министъра или от упълномощено от него
длъжностно лице годишни разчети на приходите, помощите и даренията, разходите,
трансферите и финансирането на сметките
за средства от ЕС;
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7. изготвя ежемесечни заявки за лимит съгласно указанията на министъра на финансите
за осигуряване на средства за извършване
на плащанията на текущите и капиталовите
разходи по бюджета на министерството и на
текущите и капиталовите разходи на сметките
за средства от ЕС;
8. анализира и разпределя чрез Системата за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)
лимита за разходите между административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството, и одобрява плащанията в
областта на бюджета и сметките за средства
от ЕС и за чуждите средства;
9. извършва счетоводната отчетност на централната администрация на министерството
по елементи на Единната бюджетна класификация, по счетоводни сметки от Сметкоплана
на бюджетните организации и по бюджетни
програми, в т.ч. на сметките за средства от
ЕС, включващи средства от Кохезионния и от
Структурните фондове на ЕС, други средства
от ЕС и други международни програми;
10. изготвя сборни ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства
от ЕС – включващи отчети на средства от
Структурните фондове, Кохезионния фонд
и други финансови инструменти на ЕС и от
други международни финансови институции
и донори и на чуждите средства;
11. изготвя тримесечни оборотни ведомости
и годишен финансов отчет;
12. изготвя тримесечни и годишни отчети
с информация за разходите по бюджетни програми и отчет на полугодието и годишен отчет
за степента на изпълнение на политиките и
програмите по бюджета на министерството;
13. ежедневно п ублик у ва на ин тернет
страницата на министерството информация
за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството, и по код за вид плащане
за всеки работен ден;
14. извършва плащанията на централната администрация на министерството чрез
СЕБРА за сметка на бюджета, сметките за
средства от ЕС, други средства от ЕС и други
международни програми и за чужди средства;
15. участва в изграждането и функционирането на Системите за финансово управление
и контрол на министерството, включително в
системата на двойния подпис, с цел законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично
управление на публичните средства;
16. изготвя ведомости за работни заплати
и документи за стаж и осигурителен доход;
17. организира и участва в инвентаризацията
на активите и пасивите на министерството;
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18. участва в планирането и отчитането
на обществените поръчки;
19. следи за навременното освобождаване
на гаранциите въз основа на наличната информация в дирекцията и изготвя уведомителни
писма за извършените плащания по сключените договори и освободените гаранции;
20. в рамките на своята компетентност
участва в подготовката, изготвянето на финансовите обосновк и и съгласу ването на
проекти на актове на министъра и проекти
на нормативни актове, внасяни от министъра
в Министерския съвет.“
9. В чл. 30:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“:“;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
в) точки 6 и 7 се отменят;
г) точки 14 и 15 се отменят;
д) създават се т. 16 – 19:
„16. подпомага началника на отдел „Връзки
с обществеността и протокол“ при планиране,
координиране и осъществяване на провеждането на информационната политика на
министерството;
17. поддържа и актуализира официалния
раздел на интернет страницата на министерството;
18. участва в разработването на проекти на
съобщения за средствата за масово осведомяване по въпросите, внесени от министъра за
разглеждане от Министерския съвет;
19. организира, координира и осъществява
протоколните дейности на министерството.“
10. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. Дирекция „Обществени поръчки
и стопанска дейност“:
1. организира и изпълнява дейности във
връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, сключването на договорите за изпълнението им в министерството
и изготвя план-график за провеждането им,
който министърът утвърждава;
2. изготвя вътрешни правила за възлагане
на обществените поръчки и за поддържане
на профила на купувача на министерството,
които министърът утвърждава;
3. организира, отговаря и осъществява
контрол на дейностите по управлението на
собствеността на министерството, като за
целта:
а) поддържа в актуално състояние регист
ри и досиета на имотите на министерството – собствени, предоставени за ползване,
наети и отдадени под наем;
б) осигурява поддържането и ремонта на
недвижимите имоти и движимата собственост
на министерството – стопански инвентар и
офис обзавеждане;
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в) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти и движимата собственост на министерството с оглед ефективното и целесъобразното
им използване;
4. организира транспортното обслужване
в централната администрация на министерството и отговаря за експлоатацията и
поддържането в техническа изправност на
моторните превозни средства;
5. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
и функционирането на складовото стопанство
в централната администрация;
6. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и прилежащите им терени;
7. организира и следи за изпълнението на
мерките за противопожарна безопасност в
сградите на централната администрация на
министерството и осъществява координацията
и взаимодействието с компетентните органи;
8. организира отбранително-мобилизационната подготовка и дейностите по реакция
при кризи;
9. организира и контролира дейностите по
пропускателния режим и физическата охрана
на сградите на централната администрация
на министерството;
10. участва и съдейства при извършването
на инвентаризацията на активите и пасивите
на министерството.“
11. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Дирекция „Управление на водите“ осъществява управлението на водите
на национално ниво чрез:
1. управление на речните басейни, в т. ч.
опазване на околната среда в морските води,
чрез:
а) участие в разработване и прилагане на
стратегии и нормативни актове в областта на
управление на речните басейни;
б) участие в разработването и прилагането
на стратегии и нормативни актове в отраслите
във водния сектор;
в) координиране на разработването на
плановете за управление на речните басейни
(ПУРБ), в т.ч. участие и методическо ръководство при разработване на ПУРБ:
аа) при планирането и изпълнението на
програмите за мониторинг за състоянието
на водите;
бб) при изпълнението на административните мерки в програмите от мерки в ПУРБ;
вв) при изпълнение на програмите от
мерки в ПУРБ, в секторните политики за
използване на водите;
гг) при прилагането на държавната политика за управление на водите на басейново
ниво и постигането на ефекта от изпълнението
на програмите от мерки в ПУРБ;
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г) участие и методическо ръководство при
разработването и прилагането на морската
стратегия;
д) участие в подготовката на документи,
извършване на докладване и участие в работата на органите на ЕС;
е) участие съвместно с други държави в
разработването и съгласуването на политики,
стратегии и програми, свързани с управление
на речните басейни и морската стратегия;
ж) осигуряване на единен подход при финансиране на програмите от мерки в ПУРБ
чрез фондовете на ЕСИФ, ПУДООС и държавния бюджет;
з) определяне на зони за защита на водите;
и) провеждане на процедури за издаване,
изменение, продължаване и прекратяване на
разрешителните за ползване на воден обект;
к) оценка на ресурсите на минералните
води и съставяне на водните им баланси;
л) водене на регистри на издадените от
министъра на околната среда и водите разрешителни и обобщаване на регистрите по
чл. 182, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за водите;
2. управление на риска от наводнение и на
комплексните и значими язовири чрез:
а) координиране изпълнението на задълженията на страната по изискванията на
Директивата за наводненията;
б) координиране и обобщаване изпълнението на програмите от мерки на плановете за
управление на риска от наводнения (ПУРН);
в) трансгранично сътрудничество и координация, свързани с управление на риска от
наводнения;
г) организиране и провеждане на доклад
ването на изпълнението на изискванията на
Директивата за наводненията пред ЕК;
д) провеждане на процедурите и подготовка
на разрешителните за водовземане, когато
компетентен орган по издаването е министърът на околната среда и водите;
е) съставяне на годишни и месечни графици
за водовземане от комплексните и значимите
язовири по приложение № 1 към Закона за
водите;
ж) контрол и информация по изпълнението на месечните графици за водовземане от
комплексните и значимите язовири по приложение № 1 към Закона за водите;
з) оперативно управление на повърхностните води при възникване на извънредни
ситуации при наводнения или суша;
3. осъществяване на общо и методическо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на басейновите дирекции, провеждане на процедури за предоставяне на
концесии за ползване на минерални води и
осъществяване на контрол по изпълнението
на концесионните договори;
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4. осигуряване на техническо и експертно
обслужване на Координационния съвет по
водите, Висшия консултативен съвет по водите
и Консултативния координационен съвет по
морската стратегия;
5. взаимодействие и координация с други
централни ведомства и техните регионални
структури при осъществяване управлението
на водите;
6. у частие в дейностите по прилагане
на международни конвенции, включително
координация на участието на басейновите
дирекции;
7. участие в подготовката за приемане
от Министерския съвет на ПУРБ, ПУРН и
Морската стратегия.
(2) Дейността на дирекцията, когато е бенефициент на Оперативна програма „Околна
среда“, се подпомага от служители, заемащи
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени
за срок до приключване на проекта и с възнаграждения, финансирани изцяло от бюджета
на проекта.“
12. В чл. 34:
а) в т. 1 след думата „среда“ се добавя „и
на годишните доклади за дейността на министерството“;
б) в т. 2 след думата „разработването“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата
„актуализирането“ се добавя „и отчитането“;
в) в т. 3 след думата „разработването“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата
„актуализирането“ се добавя „и отчитането“;
г) в т. 4 след думата „разработването“ се
добавя „и отчитането“;
д) точка 13 се отменя;
е) точка 14 се изменя така:
„14. координира и/или участва в дейностите
в системата на министерството, свързани с
участието на обществеността, неправителствени организации и други заинтересувани
страни, в изпълнението на националната
политика за опазване на околната среда;“
ж) в т. 16 след абревиатурата „(РИОСВ)“
запетаята и думите „в т.ч.“ се заличават;
з) създава се т. 24:
„24. осъществява дейности по информиране
на обществеността относно политиката на
управление на околната среда и достъп до
екологична информация чрез предоставяне
на пакет информационни услуги.“
13. В чл. 35:
а) основният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Дейността на дирекцията, когато е бенефициент на Оперативна програма „Околна
среда“, се подпомага от служители, заемащи
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени
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за срок до приключване на проекта и с възнаграждения, финансирани изцяло от бюджета
на проекта.“
14. В чл. 36:
а) основният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Дейността на дирекцията, когато е бенефициент на Оперативна програма „Околна
среда“, се подпомага от служители, заемащи
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени
за срок до приключване на проекта и с възнаграждения, финансирани изцяло от бюджета
на проекта.“
15. В чл. 39:
а) основният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. прилагане на политиките на общността
за ефективно използване на отпадъците като
ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им; подготовка и реализация на програми и проекти за ресурсна
ефек т ивност, материа лно рецик ли ране и
кръгова икономика; изпълнение и координация на Националния план за управление
на отпадъците;“
бб) в т. 6 се създават букви „к“ – „н“:
„к) битови отпадъци;
л) полимерни торбички;
м) утайки от градски пречиствателни станции за отпадни води (ГПСОВ);
н) рециклиране на кораби;“
б) създава се ал. 2:
„(2) Дейността на дирекцията, когато е бенефициент на Оперативна програма „Околна
среда“, се подпомага от служители, заемащи
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени
за срок до приключване на проекта и с възнаграждения, финансирани изцяло от бюджета
на проекта.“
16. В чл. 40:
а) в ал. 2 т. 25 се изменя така:
„25. подготвя проекти на документация за
възлагане на обществени поръчки, финансирани от фондовете на ЕС по Оперативна
програма „Околна среда“, когато бенефициент
на безвъзмездната помощ е самата дирекция;“
б) в ал. 4 думата „три“ се заменя с „две“,
а думата „София“ и запетаята след нея се
заличават.
17. В чл. 47 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителите, които заемат експертни
длъжности с аналитични и/или контролни
функции, експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности,
изпълняват конкретни задачи, които са им
поставени от преките им ръководители в
съответствие с длъжностите.“
18. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Директорите на дирекции „Финансово управление“, „Обществени поръчки и
стопанска дейност“ и „Правно-административно обслужване“ парафират в посочения
ред договори и други актове, които имат за
предмет финансово-стопански отношения.“
19. Приложението към чл. 16, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 16, ал. 2
Численост на персонала в администрацията
на Министерството на околната среда и водите – 413 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
Инспекторат
Финансов контрольор
Служител по сигурността на
информацията
дирекция „Вътрешен одит“
Експертни представители в Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в
Брюксел
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Правно-административно
обслужване“
дирекция „Финансово управление“
дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с
обществеността и протокол“
дирекция „Обществени поръчки и
стопанска дейност“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Управление на водите“
дирекция „Политики по околната среда“
дирекция „Национална служба за
защита на природата“
дирекция „Опазване чистотата на
въздуха“
дирекция „Превантивна дейност“
дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз и международно
сътрудничество“
дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“
Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“
в т.ч. териториалните звена – Велико
Търново и Стара Загора
дирекция „Политика по изменение на
климата“

7
1
4
1
1
10

3
81
23
15
22
21
305
32
13
34
13
29
22
24
125

13“.

§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от
2012 г. и бр. 27 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В чл. 17 се създава т. 8а:
„8а. събира, обработва и предоставя данни
във формат, определен от ЕК, в изпълнение
на изискванията за докладване по Директива
92/43 ЕИО и Директива 2009/147 ЕО;“.
2. В чл. 24, ал. 2 думите „от 12,00 до 12,30 ч.“
се заменят с „между 12,00 и 14,00 ч.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2922

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Методологията
за определяне на финансови корекции във
връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки
и на договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 3 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 52, 93
и 101 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. възлагане и изпълнение на договори,
сключени по реда, предвиден в чл. 121 от
Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от
12 юни 2007 година за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП).“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 6 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 т. 5 – 10 се отменят.
§ 4. В чл. 13а, ал. 1, изречение първо думата „Ежемесечно“ се заменя с „През април,
юли и октомври – за текущата година, и през
януари – за предходната година“ и се поставя
запетая.
§ 5. В чл. 17, ал. 1 думите „насоките по
чл. 2, ал. 2“ се заменят с „Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат
извършвани от Европейската комисия спрямо
разходите, финансирани от Европейския съюз
съгласно принципа за споделено управление,
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за несъответствие с правилата за обществените
поръчки, одобрени с Решение С(2013)9527 от
19 декември 2013 г. на Европейската комисия“
и се поставя запетая.
§ 6. В приложението към чл. 6, ал. 1, в
пореден номер 4, в колона 3 „Описание на
нарушението“ се създава изречение второ:
„Корекции се прилагат за всеки конкретен
случай, като при определяне на стойността
на корекцията се вземат предвид евентуални
смекчаващи фактори, свързани със спецификата и сложността на поръчката, по-специално
възможната административна тежест или
затруднения в осигуряването на тръжната
документация.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Процедурите, започнати по реда на
чл. 13, ал. 1, т. 5, се прекратяват след влизане
в сила на постановлението.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2979

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Българската агенция за инвестиции и на
Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия към министъра на икономиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Българската агенция за инвестиции.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия към министъра на икономиката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Българската агенция за инвестиции, приет с Постановление № 264 на Министерския съвет от
2013 г. (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
2. Постановление № 264 от 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската
агенция за инвестиции (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
3. Устройственият правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия към министъра на
икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11
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от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98
от 2009 г., бр. 74 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г.,
бр. 20, 22, 33 и 62 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 12,
22 и 94 от 2012 г. и бр. 14 и 108 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката“.
2. В чл. 4, ал. 2, т. 2 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
§ 3. В Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2001 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г.,
бр. 48 и 96 от 2010 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 14
от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката“.
2. В чл. 3, ал. 2 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 4. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 14 и 108 от 2014 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думата „седалище“ се добавя „гр.“;
б) в ал. 2 накрая думите „и енергетиката“
се заличават.
2. В чл. 3, ал. 2 т. 7а се отменя.
3. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „заместник-председател“
се заменят с „двама заместник-председатели“;
б) в ал. 2 думите „заместник-председателя“
се заменят с „определен от него с писмена
заповед за всеки конкретен случай заместникпредседател“ и пред тях се поставя запетая;
в) в ал. 3 думите „заместник-председателя“
се заменят със „заместник-председателите“.
4. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Председателят може да възложи отделни свои правомощия на главния секретар,
когато това е предвидено в закон.“
5. Наименованието на раздел ІІІб се изменя така:
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„Раздел ІІІб
Финансови контрольори“.
6. В чл. 11б:
а) в ал. 1 думите „Финансовият контрольор
е“ се заменят с „Финансовите контрольори са“;
б) в ал. 2 думите „Финансовият контрольор извършва“ се заменят с „Финансовите
контрольори извършват“;
в) в ал. 3 думите „Финансовият контрольор
осъществява“ се заменят с „Финансовите
контрольори осъществяват“;
г) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на ДАМТН.
(5) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с Вътрешни правила,
утвърдени от председателя.“
7. В чл. 11г думите „Финансовият контрольор представя“ се заменят с „Финансовите
контрольори представят“.
8. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Общата администрация на ДАМТН
е организирана в дирекция „Финансово-административна“.“
9. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Финансово-административна“:
1. в областта на финансово-счетоводната
дейност:
а) подпомага председателя, заместникпредседателите и главния секретар за правилното и законосъобразното разходване на
финансовите ресурси и за предотвратяване
на разхищения и злоупотреби с парични
средства, като осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет; осигурява ефективното
и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) организира и осъществява счетоводната
отчетност на ДАМТН на касова и начислена основа в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството, Сметкоплана на
бюджетните организации, Единната бюджетна
класификация и приложимите за бюджетни
организации счетоводни стандарти и указания;
в) изготвя своевременно заявките за лимити
за необходими средства на ДАМТН;
г) изготвя периодичните отчети и годишния
отчет за касовото изпълнение на бюджета,
на сметките за средствата от Европейския
съюз и на сметките за чужди средства, както
и тримесечните и годишните оборотни ведомости на ДАМТН;
д) разработва проект на бюджет на ДАМТН,
както и тригодишна бюджетна прогноза в
съответствие със Закона за публичните фи-
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нанси, с решението на Министерския съвет
за бюджетната процедура за съответната година, указанията на министъра на финансите,
указанията на министъра на икономиката и
с Единната бюджетна класификация; участва в процеса на управление на бюджетните
средства на ДАМТН; изготвя периодично
финансови анализи и прогнози за дейността
на ДАМТН;
е) подготвя ведомости за заплати и платежни документи върху заплатите на работниците
и служителите;
ж) организира и провежда инвентаризациите на активите и пасивите в ДАМТН по
реда, приложим за бюджетните организации;
з) извършва текущ и последващ контрол
по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните
средства;
и) подпомага председателя при организацията и изграждането на системата за финансово
управление и контрол;
к) регистрира и обработва болнични листове на служителите от ДАМТН и изпраща
в НОИ необходимата информация; изготвя
необходимите финансови документи за пенсиониране и образци за трудовия стаж (УП-2
и УП-3) на служителите от ДАМТН;
л) осигурява своевременното събиране на
вземанията на ДАМТН;
м) организира съхранението на счетоводната информация и документи и тяхното
ползване съгласно изискванията на Закона
за счетоводството;
н) подпомага председателя, заместник-председателите и главния секретар за правилното и
законосъобразното разходване на финансовите
ресурси и за предотвратяване на разхищения
и злоупотреби с парични средства;
2. в областта по управление на собствеността:
а) осигурява поддръжката и ремонта на
недви ж имите имоти и дви ж имите вещи,
предоставени и/или собственост на ДАМТН;
б) осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините,
оборудването, съоръженията и системите,
осигуряващи дейността на ДАМТН;
в) извършва снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
г) организира и осигурява транспортното
обслужване, експлоатацията и поддръжката
на автопарка на ДАМТН и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградите на
ДАМТН и прилежащите им терени;
д) отговаря за правилното управление,
стопанисване и законосъобразно използване
на недвижимата собственост на ДАМТН, поддържа регистър на недвижимата собственост

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

и не допуска разхищения и злоупотреби със
стоково-материални ценности;
е) отговаря за навременното и законосъобразно актуване и деактуване на недвижимите имоти, предоставени за ползване и/или
собственост на ДАМТН;
ж) изготвя, обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване
на дълготрайни материални активи (основен
ремонт, обзавеждане и оборудване) и отчита
усвоените средства на капиталовите разходи
в системата на ДАМТН; организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския
контрол;
з) осиг у рява Д А МТН с необходими те
консумативи и материали за дейността є;
организира завеждането и разпределянето на
материалните активи на ДАМТН и участва в
процеса по извършване на инвентаризации;
3. в областта на информационните технологии:
а) организира и осигурява техническата
поддръжка на автоматизираната комуникационна инфраструктура на ДАМТН – локални
мрежи и комуникационно оборудване;
б) организира и осигурява поддръжката на
хардуера и софтуера на компютърната техника
в ДАМТН и оказва методическа помощ на
служителите при използване на внедрения
софтуер;
в) проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за
нуждите на агенцията и тяхната наличност
на пазара на информационни технологии;
организира осигуряването на ДАМТН с интернет услуги;
г) подготвя техническите задания за доставка на компютърна техника или възлагане
за разработка на софтуер;
д) осигурява синхрона, съвместимостта
и сигурността на информационната система
на ДАМТН с информационната система на
държавната администрация, както и обмена
на информация по електронен път;
е) отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното
правителство и въвеж дането на правила
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на данните, обменяни между
администрациите;
ж) следи за ефективното използване на наличната техника, локалната мрежа и интернет;
з) следи за новости по заплахи на сигурност
та, свързани с наличния в администрацията
софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер; следи
за неоторизиран достъп до мрежата;
и) ежедневно архивира данните върху технически носител;
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к) организира издаването, използването,
подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията;
л) администрира, поддържа и развива информационната система и информационния
сайт на ДАМТН;
м) организира и осигурява поддръжката
на телефонната централа и вътрешните телефонни постове;
н) осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в
работата на ДАМТН, и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
о) поддържа и актуализира интернет страницата на ДАМТН, като публикува текуща
информация в нея;
4. в областта на сигурността:
а) разработва плана за привеж дане на
ДАМТН от мирно във военно положение
и провежда мероприятия по подготовка за
работа във военно време;
б) разработва военновременния план и
го актуализира периодично в съответствие с
Методологията за военновременно планиране,
като отговаря за поддръжката на пунктовете
за военновременно управление в техническа
изправност;
в) организира подготовката на ръководния
състав за привеждане на ДАМТН от мирно
във военно положение; планира, организира
и осъществява участие в учения по отбранително-мобилизационната подготовка;
г) организира и осъществява контрол за
изпълнението на военновременни задачи;
контролира изпълнението на нормативните
актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
д) отговаря, организира и провежда мероприятията за планиране и осигуряване
на дейностите по управление при бедствия,
аварии, пожарна безопасност и отбранително-мобилизационна подготовка в ДАМТН;
е) организира и контролира спазването
на нормативните и техническите изисквания
за противопожарна защита в сградите на
ДАМТН;
ж) осъществява функции по вътрешната
сигурност и сигурността на информацията;
з) организира пропускателния режим и
охраната в сградите на ДАМТН;
и) изпълнява и други задачи, възложени
от председателя, свързани с подготовката на
работа при кризи и във военно време;
5. в областта на управление на човешките
ресурси:
а) подготвя проекта на структура, изготвя
и актуализира длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
ДАМТН;
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б) организира дейностите по набиране
и подбор на персонал, изготвя актовете и
документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения; организира
дейността и оказва методическа помощ при
провеждането на конкурси за постъпване на
държавна служба в ДАМТН;
в) планира и организира обучението на
персонала, повишаването и поддържането на
професионалната квалификация и преквалификация на служителите, създава условия за
повишаване на мотивацията и ефективността
на труда им;
г) координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване на
длъжностните характеристики на служителите;
д) осиг у рява техническ и дейност та по
оценяване на изпълнението на служителите
в ДАМТН и оказва методическа подкрепа по
прилагане на Наредбата за условията и реда
за оценяване на изпълнението на служителите
в държавната администрация;
е) организира дейностите по ползване на
отпуски и подготвя документите за пенсиониране на служителите; отговаря за достъпа и
съхраняването на личните данни на служителите в ДАМТН;
ж) води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, отчита отпуските и заверява молбите на служителите за
ползването им, приема болнични листове и
ги предава в счетоводството;
з) организира обученията по безопасност
и здраве при работа, провежда началния и
периодични инструктажи на служителите по
здравословни и безопасни условия на труд;
и) води стат ист и ческата о т чет ност за
числеността на персонала, заплащането и
израстването в кариерата на служителите в
ДАМТН; издава документи и удостоверения,
свързани с тях;
6. в областта на административното и
деловодното обслужване:
а) организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“,
включително по електронен път; организира
предоставянето на Комплексно административно обслужване (К АО);
б) организира и осъществява деловодната
обработка и цялостното обслужване на документооборота съгласно изискванията на
Единната система за деловодство посредством
автоматизирана информационна система,
включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията
на ДАМТН;
в) организира приемането на заявки за
административни услуги, предава ги за изпълнение на звената в администрацията, следи
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за спазването на стандартите при изходящата
кореспонденция;
г) обработва входящата и изходящата кореспонденция и я предоставя за резолюция
на председателя, заместник-председателите и
на главния секретар, отговаря за разнасянето
на кореспонденцията по адресати;
д) следи за спазването на сроковете за
изпълнение на преписките, като регулярно
докладва на главния секретар;
е) систематизира и съхранява документите
в архива съгласно номенклатурата на делата,
изготвя справки и отчети за дейността на
ДАМТН във връзка с извършените административни услуги;
ж) организира експертизи на ценността на
документите, тяхната обработка и предаването
им в Централния държавен архив;
з) предоставя информация на административните звена относно актовете на Министерския съвет, Народното събрание и
Министерството на икономиката, отнасящи
се до дейността на ДАМТН;
и) осигурява информация за административните услуги, извършвани от ДАМТН, предава
на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи, предоставя
информация за хода на работата по преписката;
7. в областта на правното обслужване:
а) осъществява правна помощ на председателя, на неговите заместници, на главния
секретар и на административните звена на
ДАМТН с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава
мотивирани становища по правни въпроси,
изготвя и/или съгласува заповеди, договори,
документи, свързани с дейността на ДАМТН;
б) участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с дейностите на
ДАМТН, дава становища по тях и ги съгласува;
в) участва при съставянето, изменението
и прекратяването на договори; съгласува и
дава становища по законосъобразността на
проектите на договори;
г) контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани
с възникване, изменение и прекратяване на
служебните и трудовите правоотношения със
служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена
отговорност на виновните лица;
д) проучва и анализира прилагането на
нормативните актове от компетентност на
ДАМТН и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването
им или за вземане на мерки за правилното
им прилагане;
е) осъществява кореспонденцията по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично
информира председателя за тях;
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ж) осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт,
арбитражен съд и пред Комисията за защита
от дискриминация;
з) изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп до обществена информация
или за отказ от предоставяне на достъп до
обществена информация, извършва справки
и съставя отчети по Закона за достъп до обществена информация;
и) изготвя мнения и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения от
физически и юридически лица;
к) участва със свои представители във
всички конкурси и търгове, провеждани от
ДАМТН, и оказва юридическа помощ на
всички звена в структурата на ДАМТН при
осъществяване на техните функции, като дава
мнения, съвети и справки по правни въпроси;
л) съгласува наказателните постановления
и съдейства за изпълнение на дейностите,
свързани с връчване, обжалване, изпращане на Националната агенция за приходите
и/или на съдебни изпълнители и архивиране;
м) съдейства и осигурява с правни средства
своевременното събиране на вземанията на
ДАМТН;
н) осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки;
8. в областта на обществените поръчки:
а) п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с планирането,
подготовката и провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки; изготвя
годишен план и годишен обобщен график за
провеждане на всички обществени поръчки
през съответната година;
б) разработва документациите за участие
без техническите условия, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени
поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното
законодателство, като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане;
в) изпраща информация за вписване в
Регист ъра на обществените поръчк и и в
„Официален вестник“ на Европейския съюз;
г) осъществява взаимодействие с Агенцията
за обществени поръчки във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки;
д) организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки и
осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с функционално
отговорното административно звено;
е) следи за изпълнението на договорите,
сключени от председателя за осигуряване на
дейностите в ДАМТН;
ж) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
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з) съхранява сключените договори за възлагане на обществени поръчки по Закона за
обществените поръчки заедно със съставените
по тях досиета;
и) отговаря за разработването, изменението
и допълнението на вътрешните правила за
провеждане на обществени поръчки;
к) изготвя ежегодно обобщена информация
за проведените обществени поръчки.“
10. Член 14 се отменя.
11. В чл. 18 се създава т. 26:
„26. съдейства за своевременното събиране
на вземанията на ДАМТН.“
12. В чл. 20:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършва проверка на пуснатите на пазара и/или в действие продукти, с изключение
на средствата за измерване по чл. 18, т. 22 – 25
и на съоръженията с повишена опасност по
чл. 21, т. 15 – 18, за които има изисквания
съгласно наредбите по чл. 7 и/или съгласно
мерките по прилагането на чл. 26а от Закона
за техническите изисквания към продуктите,
и/или съгласно наредбата по чл. 21д, ал. 1 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси, и/или съгласно
наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;“
б) създават се т. 8 и 9:
„8. изготвя и подава нотификации и реакции
към контактната точка на Република България по Европейската система за бърз обмен
на информация за опасни стоки, пуснати на
пазара – R APEX;
9. съдейства за своевременното събиране
на вземанията на ДАМТН.“
13. В чл. 21:
а) точка 5 се отменя;
б) точка 18а се отменя;
в) създава се т. 20:
„20. съдейства за своевременното събиране
на вземанията на ДАМТН.“
14. В чл. 22 се създава т. 8:
„8. съдейства за своевременното събиране
на вземанията на ДАМТН.“
15. В чл. 23, ал. 1:
а) в т. 8 думите „на заместника му“ се
заменят с „на заместник-председателите“;
б) в т. 11:
аа) в буква „б“ думите „заместник-председателя“ се заменят със „заместник-председателите“;
бб) буква „в“ се отменя;
в) точка 12 се изменя така:
„12. подпомага дирекциите и обобщава
информацията при разработването на плана
за действие, програмния бюджет и отчет, на
периодичните и годишните отчети и доклади
за дейността на ДАМТН и за състоянието
на администрацията и на годишния доклад
за състоянието на системата за оценка и
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управление на риска и СФУК; координира
действията на другите административни звена
във връзка с участието им в планирането и
отчитането на дейността на ДАМТН;“.
16. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процедури и инструкции, свързани с
работата на специализираната администрация,
се утвърждават от:
1. главния секретар на ДАМТН – когато се
отнасят до работата на една дирекция;
2. председателя на ДАМТН – когато се отнасят до работата на повече от една дирекция
от специализираната администрация.“
17. В чл. 25:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „неговия заместник“ се
заменят с „неговите заместници“;
бб) в т. 5 думите „неговия заместник“ се
заменят с „неговите заместници“;
б) в ал. 3 след думата „случай“ се добавя
„заместник главен директор и/или“;
в) създава се ал. 4:
„(4) При осъществяване на своите правомощия главните директори могат да се
подпомагат от заместник главен директор.“
18. В чл. 26, ал. 1 след думите „непосредствения си“ се добавя „и/или контролиращия“.
19. В чл. 30а, ал. 3 думите „докладват на
председателя“ се заменят с „подават до председателя и/или до главния секретар“.
20. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители
могат да бъдат награждавани с отличия съгласно чл. 88 от Закона за държавния служител.“
21. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Командироването в страната и
в чужбина на служителите от ДАМТН се
извършва от председателя и/или от главния
секретар, както и от определени от тях длъжностни лица.“
22. В чл. 33 ал. 5 се изменя така:
„(5) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на физически и юридически лица,
е всеки работен ден от 7,30 до 18,30 ч. без
прекъсване, по график, утвърден от главния
секретар на ДАМТН.“
23. В приложението към чл. 5, ал. 3:
а) на ред „заместник-председател“ цифрата
„1“ се заменя с „2“;
б) ред „Финансов контрольор 1“ се заменя
с „Финансови контрольори 2“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„49“ се заменя с „47“;
г) ред „дирекция „Административно-правно
и информационно обслужване“ 25“ се заменя с
„дирекция „Финансово-административна“ 47“;
д) ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ 24“
се заличава.
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§ 5. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 56 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г.,
бр. 21 и 81 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 3
и 98 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г. и бр. 17, 22 и
62 от 2012 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на
Министерството на икономиката.“
2. В чл. 5:
а) в ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“;
б) в ал. 3:
аа) точка 9 се изменя така:
„9. отговаря за съставянето, поддържането и
актуализирането на списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;“
бб) в т. 19 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“;
вв) в т. 23 думите „чл. 13, ал. 1, т. 3“ се
заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 14 от“;
гг) в т. 24 думите „чл. 12, ал. 6“ се заменят
с „чл. 12, ал. 7 от“;
дд) точка 35 се отменя.
3. В чл. 10, т. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
4. В чл. 13:
а) в т. 1 накрая се добавя „и на Портала
за обществени поръчки“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. отговаря за своевременното публикуване
на цялата информация, изпратена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки;“
в) създава се т. 2а:
„2а. осигурява публичност на поканите по
чл. 101б, ал. 1 ЗОП;“
г) точка 18 се изменя така:
„18. съставя, поддържа и актуализира списък
на външни експерти за участие в подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки;“.
§ 6. В чл. 2, ал. 2 от Устройствения правилник на А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241 на Министерския съвет от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 22, 49 и 75 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.),
думите „Министерството на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „Министерството
на икономиката“.
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§ 7. В Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към
министъра на икономиката и енергетиката
и на нейната администрация, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 52 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „и енергетиката“
се заличават.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на икономиката“;
б) в ал. 2, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
3. В чл. 7, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
4. В чл. 8, ал. 2, т. 10 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на туризма“.
5. В чл. 14 т. 4 се отменя.
6. В чл. 15:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подпомага председателя при изграждането на система за финансово управление
и контрол;“
б) в т. 4 думите „счетоводен отчет и баланс“
се заменят с „финансов отчет“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. организира разработването и съставя
проектобюджет на комисията като второстепенен разпоредител с бюджет;“
г) в т. 6 думата „корекции“ се заменя с
„промени“;
д) в т. 7 думата „разпоредителите“ се заменя с „третостепенните разпоредители“.
7. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 19 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на туризма“;
б) създава се т. 30:
„30. организира дейността и участва в
помирителните комисии към министъра на
икономиката за алтернативно решаване на
потребителски спорове.“
§ 8. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, приет с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 94 от
2012 г. и бр. 14 от 2014 г.), се правят следните
изменения:
1. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката и енергетиката“ и
„Министерството на икономиката и енерге-
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тиката“ се заменят съответно с „министъра на икономиката“ и „Министерството на
икономиката“.
2. В чл. 15, т. 22 думите „извънбюджетните
сметки и фондове“ се заменят със „сметките
за средствата от Европейския съюз“.
§ 9. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, приет с
Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 108 от 2014 г.), на ред
„сътрудници по управление на европейски
проекти и програми“ числото „15“ се заменя
с цифрата „5“.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Българската агенция за инвестиции
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа,
функциите и числеността на персонала на
Българската агенция за инвестиции, наричана
по-нататък „Агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище гр. София
и със статут на изпълнителна агенция към
министъра на икономиката.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката.
Чл. 3. Издръжката на Агенцията се осигурява от субсидии от държавния бюджет,
дарения и участия в международни програми,
проекти и споразумения.
Г л а в а

в т о р а

ИЗП ЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Н А БЪЛ
ГАРСК АТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който
се подпомага от заместник изпълнителен
директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор на
Агенцията се сключва, изменя и прекратява
от министъра на икономиката съгласувано с
министър-председателя.
(3) Договорът със заместник изпълнителния
директор на Агенцията се сключва, изменя
и прекратява от министъра на икономиката.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията:
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1. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на Агенцията;
2. представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет годишен доклад
за инвестициите в страната и за условията за
тяхното насърчаване;
3. осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните
и трудовите правоотношения със служителите
на Агенцията;
4. осъществява контакти и взаимодейства
с другите органи на изпълнителната власт;
5. взаимодейства и сътрудничи с областните управители при разработването и изпълнението на програми за насърчаване на
инвестициите;
6. сътрудничи с органите на местното самоуправление и със сдружения с нестопанска
цел за развитие на инвестиционния потенциал
по региони;
7. осъществява контакти и сътрудничи с
държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
8. определя и организира провеждането
на информационна политика, като осигурява
публичност и прозрачност на дейността на
Агенцията;
9. взема решения за участие на Агенцията
в организации със сходни цели;
10. създава работни групи към Агенцията;
11. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на
Агенцията;
12. изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията съгласно Закона
за защита на класифицираната информация;
13. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си
изпълнителният директор издава индивидуални административни актове и наказателни
постановления.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор със
заповед определя функциите на заместник
изпълнителния директор. Той може да му
делегира и свои правомощия в рамките на
закона.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник
изпълнителния директор на основание на
писмена заповед, а в негово отсъствие – от
определен с писмена заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай и
срок на отсъствието служител на ръководна
длъжност в Агенцията.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 7. Функциите на Агенцията са:
1. насърчаване, привличане и подпомагане
на инвестициите в Република България;
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2. подпомагане министъра на икономиката
при осъществяване на държавната политика
в областта на инвестициите в Република
България;
3. взаимодействие с органите на изпълнителната власт и с органите на местното
самоуправление в областта на обслужване
на инвестициите;
4. събиране и предоставяне на информация
относно инвестиционния процес в Република
България.
Чл. 8. Агенцията осъществява функции по
насърчаване, привличане и подпомагане на
инвестициите, като:
1. съдейства за разработване на Стратегията на правителството за насърчаване на
инвестициите и за провеждане на държавната
политика в областта на инвестициите;
2. извършва инвестиционен маркетинг, като
представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
3. съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като
осъществява информационно и индивидуално
административно обслужване при условията
и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
4. осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
5. осъществява сътрудничество с областните управители и с органите на местното
самоуправление или с регионални сдружения с
нестопанска цел за привличане на инвестиции
и за развитие на инвестиционния потенциал
по региони;
6. издава документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект, по реда
на чл. 11б, т. 8 от Закона за насърчаване на
инвестициите;
7. издава документ, установяващ обстоятелства по реда на Закона за чужденците в Република България и правилника за прилагането
му, във връзка с кандидатстване за разрешение за постоянно пребиваване, съответно за
кандидатстване за българско гражданство по
реда на Закона за българското гражданство.
Чл. 9. Агенцията подпомага министъра на
икономиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите в
Република България, като:
1. разработва становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове,
отнасящи се до условията за извършване на
инвестиции в Република България, тяхното
насърчаване и закрила;
2. съдейства за разработването на програми с мерки за насърчаване на инвестициите;
3. съдейства за изготвянето на инвестиционни анализи и прогнози;
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4. изготвя годишен план за привличане и
обслужване на инвеститори и го представя за
одобряване на министъра на икономиката до
31 декември на предходната година;
5. изготвя годишен доклад за инвестициите
в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на
икономиката в Министерския съвет;
6. изготвя тримесечни доклади за дейността
си във връзка с годишния план по т. 4, които
представя на министъра на икономиката.
Чл. 10. Агенцията взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите
на местното самоуправление в областта на
обслужване на инвеститорите, като:
1. организира и провежда семинари, кръгли
маси, работни срещи и др. за разясняване на
действащото законодателство в областта на
инвестициите и на възможностите за инвестиране;
2. поддържа контакти и сътрудничи с
централните и териториалните органи на
изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление при осъществяване на
информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. поддържа контакти и сът рудничи с
държавните органи и с неправителствени
организации в други държави, както и с
международни организации и институции,
чиято дейност е свързана с привличането на
инвестиции.
Чл. 11. Агенцията предоставя информация
относно инвестиционния процес в страната,
като за целта:
1. води и поддържа за статистически цели
информационна система, в която се събират
данни за инвестициите в страната;
2. събира данни за попълване на информационната система по реда на чл. 11в от Закона
за насърчаване на инвестициите;
3. предоставя информация от информационната система, както следва:
а) на държавните органи – в срок 3 работни
дни от постъпване на искането;
б) на други заинтересувани лица, направили
мотивирано писмено искане до изпълнителния
директор на Агенцията – в срок 7 работни
дни от постъпване на искането;
4. публик у ва и предоставя официални
обоб щени данни за инвестициите в страната;
5. изготвя справки и анализира данните за
инвестициите в страната;
6. поддържа връзки с обществеността.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 12. (1) Агенцията е организирана в
две дирекции.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

(2) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
обслужване“.
(3) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“.
Чл. 13. (1) Общата численост на персонала
в Агенцията е 28 щатни бройки, в т. ч. изпълнителен директор и заместник изпълнителен
директор.
(2) Разпределението на числеността на персонала по ал. 1 е посочено в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 14. (1) Главният секретар се назначава
от изпълнителния директор и осъществява
общия административен контрол в Агенцията. Изпълнителният директор със заповед
определя правомощията на главния секретар.
(2) Главният секретар организира и координира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния
директор, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. се отчита пред изпълнителния директор
за дейността и за изпълнението на задачите
на администрацията;
3. подпомага изпълнителния директор при
координирането на дейността по ползването
и управлението на държавната собственост,
предоставена на Агенцията;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Агенцията;
5. осъществява при необходимост взаимодействие с главния секретар на Министерството на икономиката;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
7. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Изпълнителният директор може с писмена заповед да възложи и други функции и
задачи на главния секретар.
(4) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от служител, определен за всеки конкретен случай с
писмена заповед на изпълнителния директор.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 15. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административноправно обслужване“.
(2) Дирекция „Административно-правно
обслужване“ изпълнява следните функции в
областта на финансово-стопанската дейност:
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1. извършва финансовото и счетоводното
обслу ж ване на А генци ята, като осиг у рява финансово-счетоводните, бюджетните и
стопанските дейности на администрацията
при спазване на: Закона за счетоводството,
Закона за държавната собственост, Закона
за финансовото у правление и конт рол в
публичния сектор, Закона за публичните
финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на Агенцията
като второстепенен разпоредител с бюджет и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми.
2. отговаря за снабдяването, правилното
управление, стопанисване и използване на
имуществото на Агенцията, организира и
извършва годишни инвентаризации в установените срокове;
3. осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество – държавна
собственост, предоставено на Агенцията за
управление, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
4. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар,
както и на всяка друга техническа дейност
в Агенцията;
5. участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
6. следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
7. отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 22б – 22г от Закона за обществените
поръчки в рамките на своята компетентност;
8. води регистър за сключените от Агенцията договори.
(3) Дирекция „Административно-правно
обслужване“ изпълнява следните функции в
областта на правното обслужване:
1. осъществява правно обслужване, в т. ч.
процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, страна
по които е изпълнителният директор или
Агенцията;
2. дава становища по образувани административнонаказателни преписки и изготвя
проектите на наказателни постановления;
3. изготвя правни анализи на действащото
законодателство във връзка с дейността на
Агенцията;
4. изготвя и съгласува договори, по които
Агенцията е страна;
5. участва в работни групи по отношение
на правно-техническо оформяне на проекти
на нормативни актове, разработени от специализираната администрация за привеждане на
българското законодателство в съответствие
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с общоприетите стандарти на Европейския
съюз и на международните организации, в
които Република България членува;
6. изготвя становища и предложения във
връзка с международноправната интеграция
на Република България;
7. подготвя и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на
Закона за обществените поръчки.
(4) Дирекция „Административно-правно
обслужване“ изпълнява следните функции в
областта на човешките ресурси:
1. ос ъщес т вя ва п ра вно о б с л у ж ва не в
областт а на служебните и трудовите правоотношения за законосъобразно съставяне
на актове по Кодекса на труда и Закона за
държавния служител, договори, споразумения и други правни действия, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите;
2. отговаря за правилното отчитане на отпуските и заверява молбите за ползването им;
3. издава и заверява служебните и трудовите
книжки; изготвя документите, необходими
за пенсиониране, съставя, води и съхранява
служебните и трудовите досиета;
4. въвежда и прилага системи за заплащане
на служителите в Агенцията в съответствие
с действащото законодателство;
5. разработва и актуализира длъжностното
и поименното разписание на Агенцията;
6. организира и администрира всички дейности, свързани с кадровото обезпечаване,
документиране на трудовите и служебните
правоотношения и дейности и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за
постъпване на държавна служба в Агенцията в
съответствие с действащото законодателство;
7. изготвя всички актове, свързани с краткосрочно и дългосрочно командироване на
служителите, в съответствие с действащото
законодателство;
8. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управлението на
човешките ресурси в Агенцията;
9. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в Агенцията;
10. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси по отношение на
служителите в администрацията на Агенцията;
11. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението.
(5) Дирекция „Административно-правно
обслужване“ изпълнява следните функции в
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областта на административното обслужване
и деловодната дейност:
1. организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите и
юридическите лица, приемането на граждани и
представители на организации и изслушването
на техните предложения и сигнали съгласно
разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс;
2. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, включително архивирането и съхраняването на документацията на Агенцията, организира експертиза за
ценността на документите, тяхната обработка
и предаване в Централния държавен архив;
3. изготвя заверени копия на документи,
съхранявани в архива на Агенцията.
(6) Дирекция „Административно-правно
обслужване“ организира, администрира и
осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Агенцията.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 16. (1) Специализираната администрация е организирана в една дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“.
(2) Дирекция „Маркетинг и инвестиционно
обслужване“ изпълнява следните функции в
областта на маркетинга:
1. изготвя стратегия за привличане на
инвестиции, съобразена със Стратегията на
правителството на Република България;
2. представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната, като
изнася презентации, участва във форуми и
семинари, издава и разпространява печатни
информационни материали и др.;
3. поддържа контакти с търговските представителства на Министерството на икономиката и с дипломатическите и консулските
представителства на Република България зад
граница, както и с чуждестранни търговски и
дипломатически представителства в Република
България, с международни организации и с
финансови институции за идентифициране на
потенциални инвеститори;
4. изготвя сравнителни анализи на инвестиционната среда в други държави – потенциални конкуренти;
5. предоставя обща информация за условията и процедурите за извършване на
стопанска дейност в страната, за класовете
инвестиции и мерките за насърчаването им,
както и за процедурата по сертифициране на
инвеститорите;

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

6. създава и поддържа база данни за найчесто задаваните въпроси от инвеститорите
и за съответните отговори;
7. създава и поддържа база данни за осъществените контакти с инвеститори;
8. води и поддържа информационна система,
в която се събират данни за инвестициите в
страната;
9. подготвя и поддържа електронната страница на Агенцията и периодично актуализира
информацията в нея;
10. събира данни за попълване на информационната система съгласно чл. 11в, ал. 2
от Закона за насърчаване на инвестициите;
11. публикува всяко тримесечие обобщени
данни за инвестициите в страната по обем,
държави, отрасли, сфери на дейност и по
други признаци;
12. изготвя справки и анализира данните
за инвестициите в страната;
13. предоставя информация от информационната система на държавни органи и на
други заинтересувани лица в сроковете и по
реда на чл. 11, т. 3;
14. създава и поддържа база данни за потенциалните и реалните инвеститори, както
и за потенциални партньори в страната;
15. събира статистически данни за страната
и за други държави;
16. въвежда и актуализира информацията
със статистически и макроикономически данни за страната на страницата на Агенцията
в интернет;
17. поддържа контакти с държавни органи
и неправителствени организации;
18. поддържа контакти с международни организации и институции, които извършват дейност, свързана с чуждестранните инвестиции;
19. поддържа връзки с български или чуждестранни средства за масово осведомяване.
(3) Дирекция „Маркетинг и инвестиционно
обслужване“ изпълнява следните функции в
областта на инвестиционното обслужване:
1. предоставя подробна информация на потенциалните инвеститори относно съдържанието на инвестиционния проект, необходимите
документи и процедурата за сертифициране;
2. по заявление на инвеститор за издаване
на сертификат за клас инвестиция извършва
оценка на инвестиционния проект и приложените към него документи, изготвя становище
за съответствие на инвестицията с условията
по чл. 12, 13 и 13а от Закона за насърчаване
на инвестициите и мотивирано предложение
до министъра на икономиката за издаване или
за отказ за издаване на сертификат за клас
инвестиция по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за
насърчаване на инвестициите;
3. подпомага инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като
съдейства за прилагане на мярката за съкратени срокове за административно обслужва-
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не и осъществява мярката за индивидуално
административно обслужване при условията
и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
4. съставя актове за установяване на извършени административни нарушения по
глава седм а от Закона за насърчаване на
инвестициите;
5. съдейства на инвеститорите за осъществяване на контакти с потенциални партньори,
като организира и участва в срещи с тях;
6. създава и поддържа база данни за обслужваните инвестиционни проекти и за
фазите на тяхната реализация;
7. осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
8. следи за изпълнението на инвестиционните проекти по отношение на срока и
размера на инвестициите и взаимодейства с
компетентните органи за прилагане на чл. 19а
от Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите;
9. изготвя годишния доклад за инвестициите
в страната и за условията за тяхното насърчаване; докладът съдържа информация за:
привлечените инвестиции в страната; обслужените инвеститори; степента на изпълнение
на сертифицираните инвестиционни проекти
и ползваните насърчителни мерки за клас
„А“, клас „Б“ и приоритетните инвестиционни
проекти; издадените сертификати клас „В“ и
предоставените насърчителни мерки по тях
съгласно чл. 22и, т. 8 от Закона за насърчаване
на инвестициите;
10. организира и участва в срещи за разясняване на нормативната уредба за условията
за инвестиране в страната и за предвидените
съгласно българското законодателство насърчения;
11. изготвя становища и участва в работни
групи по подготовката на проекти на нормативни актове за насърчаването и закрилата
на инвестициите;
12. съдейства на изпълнителния директор
за осъществяване на контрол по изпълнение
на инвестиционните проекти и по сключените
договори за предоставяне на насърчителните
мерки по реда на чл. 28 и 29 от Закона за
насърчаване на инвестициите;
13. участва в изготвянето на международни
договори и спогодби за насърчаване и взаимна
защита на инвестициите и за избягване на
двойното данъчно облагане;
14. поддържа контакти и оказва методическа
помощ и съдействие на областните управители,
на органите на местното самоуправление и
на сдруженията с нестопанска цел, с които
Агенцията си сътрудничи, за изпълнение на
функциите си на регионално равнище;
15. осъществява функции по координация
на национа лни, от раслови и региона лни
програми за привличане на чуждестранни
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инвестиции, когато това бъде възложено на
Агенцията със закон или с акт на Министерския съвет;
16. съставя и предлага за одобрение на
изпълнителния директор документ, установяващ обстоятелства по реда на Закона за
чужденците в Република България и правилника за прилагането му, във връзка с
кандидатстване за разрешениe за постоянно
пребиваване, съответно за кандидатстване за
българско гражданство по реда на Закона за
българското гражданство.
Раздел V
Организация на работата в Агенцията
Чл. 17. Вътрешните правила за работа
в Агенцията и за документооборота се утвърждават от изпълнителния директор по
предложение на главния секретар.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите
в Агенцията при 5-дневна работна седмица е
8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 19. (1) Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се пред изпълнителния
директор и носят отговорност за дейността и
за изпълнението на задачите на съответната
дирекция в съответствие с определените с
правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи,
възложени им от изпълнителния директор.
Чл. 20. (1) Правата и задълженията на
служителите в Агенцията, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се
определят в длъжностните характеристики.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 21. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Агенцията,
могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и/или в сключения с тях договор от изпълнителния директор.
Чл. 22. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
Чл. 23. (1) Предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор
на всички решения, свързани с поемане на
задължения и извършване на разходи на Агенцията, се осъществява от лице, определено
от изпълнителния директор.
(2) Редът и начинът за извършване на
предварителния контрол се определят с вътрешни актове в съответствие със закона и
с указанията на министъра на финансите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 11а, ал. 3 от Закона
за насърчаване на инвестициите и чл. 55 от
Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 2
Численост на персонала в организационните структури и административните звена
на Българската агенция за инвестиции –
28 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Административно-правно
обслужване“
Специализирана администрация
в т. ч. дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

1
1
1
8
8
17
17

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия към
министъра на икономиката
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и
съставът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
към министъра на икономиката, наричана
по-нататък „Агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
със седалище София.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката.
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Чл. 3. Издръжката на Агенцията се осигурява от субсидии от държавния бюджет,
дарения и участия в международни програми,
проекти и споразумения.
Чл. 4. Агенцията е администрация, която
подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който
се подпомага от заместник изпълнителен
директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор се
сключва, изменя и прекратява от министъра
на икономиката съгласувано с министърпредседателя.
(3) Договорът със заместник изпълнителния
директор се сключва, изменя и прекратява
от министъра на икономиката.
(4) Договор по ал. 2 и 3 може да се сключи с лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ в областта на социалните,
стопанските или правните науки.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор:
1. осъществява правомощията по чл. 7
от Закона за малките и средните предприя
тия, като:
а) изпълнява държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия;
б) участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове
и международни договори, които са свързани с насърчаване на малките и средните
предприятия, и анализира въздействието на
нормативните актове в тази област;
в) организира и координира разработването и изпълнението на проекти от годишните
програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия;
г) организира и координира разработването
и изпълнението на проекти и програми, насочени към райони за целенасочено въздействие
и към групи в неравностойно положение на
пазара на труда;
д) извършва информационно обслужване
на малките и средните предприятия и на
предприятията – кандидати по програми и
проекти, финансирани от Европейския съюз
и от други донори;
е) извършва проучвания и анализ на конкретни фактори, въздействащи върху условията
за осъществяване на стопанска дейност от
предприятията;
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ж) организира курсове за обучение и семинари за малки и средни предприятия и за
повишаване на търговските умения и опит;
з) съдейства за инвестирането в малки и
средни предприятия от чуждестранни и местни
физически и юридически лица съвместно с
Българската агенция за инвестиции;
и) осъществява сътрудничество с местни,
чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на
малките и средните предприятия;
к) организира изграждането и поддържането на информационна система;
л) при възлагане от Министерския съвет
организира и координира изграждането и
дейността на междинно звено по оперативна
програма на Националния план за развитие
на Република България;
м) изпълнява мерки и проекти за реализиране на държавната политика в областта
на иновациите;
н) извършва и други дейности, насочени
към стимулиране развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
2. изготвя и представя на министъра на
иконом иката док ла ди, п ри поиск ване, и
ежегоден доклад за дейността на Агенцията,
включващи изводи и предложения за подобряване на политиката за насърчаване на
малките и средните предприятия и нейното
реализиране;
3. изготвя и представя на министъра на
икономиката програма за дейността на Агенцията за следващата календарна година;
4. участва в разработването и изпълнението
на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и
Националния план за развитие; осъществява
правомощията по управлението на функциите
на Агенцията като Изпълнителна агенция и
междинен орган по Приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор“ от Българошвейцарската програма за сътрудничество за
намаляване на икономическите и социалните
неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;
5. носи отговорност за управлението на
бюджета на Агенцията и за законосъобразното
и целесъобразното разходване на бюджетните
средства;
6. определя и организира провеждането на
информационната политика, като осигурява
публичност и прозрачност на дейността на
Агенцията;
7. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание в
Агенцията;
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8. у твърж дава вът решните правила за
работна заплата, както и други вътрешни
правила, възложени с нормативен акт;
9. назначава и освобождава държавните
служители в Агенцията;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение в Агенцията;
11. разрешава и прекратява отпуските и
командировките на работещите в Агенцията;
12. налага дисциплинарните наказания
по Закона за държавния служител и Кодекса
на труда;
13. осъществява и други дейности по управлението на Агенцията.
(2) Изпълнителният директор със заповед
определя функциите на заместник изпълнителния директор, като може да му делегира и
свои правомощия при спазване ограниченията
на закона.
(3) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват съгласно
негова писмена заповед за всеки конкретен
случай и за срока на отсъствието от заместник изпълнителния директор, а при негово
отсъствие – от главния секретар.
Г л а в а

т р е т а

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 7. (1) Главният секретар на Агенцията
се назначава от изпълнителния директор и
осъществява административното ръководство
на общата и специализираната администрация
на Агенцията.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на изпълнителния
директор, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред
изпълнителния директор за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на Агенцията;
4. представлява Агенцията в случаите,
когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;
5. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Агенцията;
6. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Агенцията, организира и
координира административното обслужване
на физическите и юридическите лица и предоставянето на информация на органите на
държавна власт;
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7. организира изготвянето в срок на докладите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и на програмата по
чл. 6, ал. 1, т. 3 и изготвя годишен доклад за
състоянието на администрацията;
8. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
9. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерството на икономиката;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
11. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Изпълнителният директор може с писмена заповед да възложи и други функции и
задачи на главния секретар.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Агенцията е структурирана в
една главна дирекция, 2 дирекции и финансов
контрольор.
(2) Общата численост на персона ла в
административните звена на Агенцията е
53 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Раздел II
Финансов контрольор
Чл. 9. (1) Финансовият контрольор е пряко
подчинен на изпълнителния директор и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на дейността
на Агенцията.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителния контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 10. (1) Общата а дминист раци я на
Агенцията е организирана в дирекция „Административна“.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор, на заместник изпълнителния директор,
на главния секретар и на специализираната
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администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл. 11. Дирекция „Административна“:
1. организира финансовата дейност и счетоводната отчетност;
2. изготвя периодичните и годишните финансови отчети и следи за правилното разходване
на средствата съгласно утвърдения бюджет;
3. извършва годишна инвентаризация в
съответствие със Закона за счетоводството;
4. подпомага изпълнителния директор в
управлението на финансовите ресурси на
Агенцията;
5. следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на средствата по програми и проекти,
управлявани от Агенцията, при спазване на
финансовата дисциплина;
6. осигурява правнонормативното обслужване на Агенцията, в т. ч. процесуалното
представителство по дела, по които Агенцията
или изпълнителният директор са страна;
7. орга н изи ра дей нос т и т е, свърза н и с
ефективното управление на човешките ресурси, като: осигурява резултатен подбор на
персонала, оказва методическа помощ при
организирането и провеждането на конкурси
за постъпване на държавна служба в Агенцията; извършва дейностите по изготвяне
на документите за назначаване, за изменяне
и прекратяване на трудовите и служебните
правоотношения със служителите на Агенцията; изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на администрацията;
води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите;
8. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики;
отговаря за функционирането на системата
за оценка на изпълнението и осигурява технически процеса на атестиране на служителите в Агенцията; организира и осигурява
ефективното обучение и квалификация на
персонала; разработва и предлага за одобряване от изпълнителния директор на вътрешни
правила за работна заплата и допълнително
възнаграждение за постигнати резултати на
служителите в Агенцията;
9. изготвя становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове
съобразно функциите на Агенцията;
10. изготвя и съгласува договори, по които
Агенцията е страна;
11. дава становища по проекти на международни договори;
12. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
деловодна система; организира съхраняването,
използването и експертизата на архивните
документи;
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13. разработва вътрешни правила, отнасящи
се до дейността на дирекцията и до цялостната дейност на Агенцията, в съответствие
с действащото законодателство и съгласува
вътрешните правила, разработени от специализираните дирекции;
14. осигурява информационно организираните от Агенцията мероприятия;
15. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията
с оборудване, материали, резервни части и
консумативи;
16. участва в подготовката и провеждането
на процедурите по Закона за обществените
поръчки;
17. участва в подготовката и провеждането
на възлагането на дейностите по чл. 7, ал. 2
от Закона за малките и средните предприятия;
18. координира връзките с обществеността
и осъществява протоколни дейности;
19. организира използването, стопанисването и управлението на собствеността на
Агенцията;
20. осигурява спазването на безопасни
условия на труд в Агенцията;
21. извършва дейностите по отбранителномобилизационната подготовка;
22. изпълн ява фу нк ции по счетоводно
отчитане, верификация и възстановяване на
разходи по Българо-швейцарската програма
за сътрудничество;
23. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 12. Специализираната администрация
на Агенцията е организирана в една главна
дирекция и една дирекция:
1. Главна дирекция „Развитие на малките
и средните предприятия“;
2. дирекция „Интернационализация на
малките и средните предприятия“.
Чл. 13. (1) Главна дирекция „Развитие на
малките и средните предприятия“:
1. осъществява комуникация с бизнеса в
лицето на отделни фирми, клъстери, браншови
камари, работодателски и други организации,
представляващи обединения на компании на
различен принцип;
2. информира стопанск ите субек ти за
идеите и политиките на Министерството на
икономиката и подпомага тяхното прилагане;
3. дава обратна връзка и предложения от
бизнеса към Министерството на икономиката
относно прилаганите политики и подобряването на бизнес средата като цяло;
4. координира и съгласува дейността си
със специализираните дирекции на Министерството на икономиката и с други държавни
структури и институции;
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5. осъществява взаимодействие с общинските администрации и общинските съвети с
цел реализиране на съвместни инициативи за
насърчаване развитието на малките и средните
предприятия на общинско ниво;
6. координира сътрудничеството на Агенци ята с неправителствените организации
и с други сдружения на бизнеса и изготвя
мотивирани предложения за оптимизиране
на съвместната дейност и повишаване на качеството и релевантността на предоставяните
услуги на българските предприятия;
7. съдейства за създаване на секторни
стратегии и политики;
8. участва активно в развитието на малките
и средните предприятия с цел повишаване на
тяхната конкурентоспособност, гарантиране
на устойчив растеж и подготовка за излизане
на външни пазари;
9. организира различни видове индивидуални и групови обучения, семинари и други
форми за споделяне на опит с цел придобиване на предприемачески умения, умения
по фирмено управление и външнотърговски
умения, както и за създаване на капацитет
у предприемачите за пълноценно участие в
Структурните фондове и програмите на Европейския съюз;
10. разработва концепции, анализира и
прилага мерки и инструменти за развитие на
експортния потенциал на малките и средните
предприятия;
11. проучва възможностите и информира
малките и средните предприятия за източниците на финансиране, като извършва информационно обслужване на малките и средните
предприятия и на предприятията – кандидати
по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други донори;
12. съдейства за инвестирането в малките
и средните предприятия от чуждестранни и
местни физически и юридически лица съвместно с Българската агенция за инвестиции;
13. осъществява контрол и административно и финансово управление на програми
и проекти, изпълнявани от А генцията, и
участва в разработването на системи и правила за управление на средствата, отпуснати
по съответните програми и проекти;
14. подготвя и участва в реализацията на
международни проекти, програми и инициативи, свързани с технологичната и иновационната политика;
15. изготвя и внася в Министерството на
икономиката предложения за промени в нормативни актове и други документи, свързани
с иновационната политика и с подобряване
на бизнес средата;
16. изпълнява проекти, финансирани от
държавния бюджет или от донорски програми;
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17. участва в разработването, организира
и координира изпълнението на мерките от
годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване развитието
на малките и средните предприятия съобразно
функциите на дирекцията;
18. изпълнява функциите на междинен
орган по Приоритетна ос 3 „Насърчаване на
частния сектор“ от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване
на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски съюз;
19. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и
международни договори, които са свързани
с насърчаване на малките и средните предприятия, и анализира въздействието на нормативните актове в тази област;
20. извършва правнонормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство
по специфични дела, по които Агенцията е
страна, във връзка със специализираната
дейност на дирекцията.
(2) С длъжностното разписание на Агенцията се определят градовете, в които се
създават изнесените работни места, техният
брой, както и видът на длъжностите.
Чл. 14. Дирекция „Интернационализация
на малките и средните предприятия“:
1. участва в разработването, организира
и координира изпълнението на мерките от
Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия и годишните
програми за нейното прилагане съобразно
функциите на дирекцията;
2. координира и организира дейността
на А генци ята по изпълнение на поетите
ангажименти в рамките на регионални и
международни организации, в т. ч. Централноевропейската инициатива, Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие,
Черноморското икономическо сътрудничество,
Балканския регионален център за насърчаване на търговията, Международния търговски
център (У НКТА Д), Световната търговска
организация и др.;
3. поддържа и развива сътрудничеството
с местни, чуж дестранни и меж дународни
организации в областта на информационното
и консултантското обслужване и насърчаването на интернационализацията на малките
и средните предприятия;
4. анализира мерките за интернационализация на малките и средните предприятия,
реализирани от дирекцията, и изготвя предложения за подобряване на тяхната ефективност;
5. изпълнява проекти, финансирани от
държавния бюджет или от донорски програми;
6. осъществява взаимодействие с общинските администрации и общинските съвети
с цел реализиране на съвместни инициативи
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за насърчаване интернационализацията на
малките и средните предприятия на общинско ниво;
7. координира и съгласува дейността си
със специализираните дирекции на Министерството на икономиката, със службите по
търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и с други държавни структури
и институции;
8. планира, подготвя, осъществява и координира организацията на промоционалните
прояви – търговски мисии, двустранни срещи,
„Дни на България“, съпътстващи посещения
на специализирани изложения и организиране
на други инициативи за популяризиране на
българското производство, делегации, съпровождащи посещения на официални лица в
чужбина, двустранни икономически форуми
в България и други изяви за промоция на
малките и средните предприятия;
9. п ред ла га и реа л изи ра п рог рам и за
представяне на българския икономически
потенциал;
10. разработва концепции, анализира и
прилага мерки и инструменти за засилване
присъствието на българските експортно ориентирани продукти на международните пазари;
11. разработва годишни програми и реализира национални у частия на фирмено
ниво в международни търговски панаири и
специализирани международни изложения;
12. подготвя, предоставя и актуализира
информация за публикуване на интернет
страницата на Агенцията;
13. предоставя информация по конкретни
запитвания на малки и средни предприятия;
14. съдейства на малките и средните предприятия за осъществяване на контакти с
потенциални бизнес партньори, включително
като разпространява търговски запитвания и
предложения;
15. поддържа информационни масиви с информация за малките и средните предприятия,
чуждестранни и местни източници на аналитична, икономическа и пазарна информация,
институции и неправителствени организации,
работещи в подкрепа на бизнеса в страната и
в чужбина, и доставчици на услуги за малките
и средните предприятия, за международни
изложения, предстоящи търгове в чужбина,
обу чителни материали за повишаване на
управленския капацитет на мениджърите на
малките и средните предприятия;
16. подготвя аналитични и информационни материали по повод на промоционални
събития;
17. изготвя икономически публикации, възлага разработката и предоставя на българските
предприятия анализи, аналитично-оценъчни
разработки за условията за бизнес на целеви
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пазари, тенденциите в потребителското търсене, икономически доклади и други информационно-аналитични материали;
18. съдейства за разработване на пазарни
проучвания и анализи;
19. поддържа информационна база данни
с фирмена информация за малки и средни
предприятия и предоставя услуги за малки
и средни предприятия, базирани на информацията в нея;
20. изпълнява функциите на изпълнителна
агенция по Приоритетна ос 3 „Насърчаване
на частния сектор“ от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване
на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски съюз;
21. изгражда, поддържа и осъвременява
информационните системи на Агенцията;
22. извършва правнонормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство
по специфични дела, по които Агенцията е
страна, във връзка със специализираната
дейност на дирекцията;
23. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
Раздел V
Организация на работата в Агенцията
Чл. 15. Вътрешните правила за организация
на дейностите в Агенцията, пропускателният
режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на Агенцията, се утвърждават
с акт на изпълнителния директор по предложение на главния секретар.
Чл. 16. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридическ и
лица и изслушването на техните предложения и сигнали се извършват в приемната на
Агенцията, като информация за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградата
на Агенцията.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
или устни, могат да се подават в Агенцията
лично или чрез упълномощен представител.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които за подателя не са
посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденци;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
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посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са
подписани от автора/подателя или от негов
представител по закон или по пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването на
сигнала, установено чрез датата на подаването
или заявяването в деловодството на Агенцията.
(6) За постъпилите сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на
държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия
или бездействия на служители на Агенцията,
с които се засягат държавни или обществени
интереси, права или законни интереси на
други лица, изпълнителният директор със
заповед определя комисия, която да разгледа
конкретния сигнал.
(7) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 17. (1) Директорите на главната дирекция и на дирекциите и служителите, пряко
подчинени на изпълнителния директор, ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи,
възложени им от изпълнителния директор в
сферата на правомощията му.
Чл. 18. Служителите в Агенцията, заемащи
ръководни длъжности, съобразно възложените
им функции и задачите на ръководеното от
тях звено:
1. възлагат задачи на работещите в звеното,
контролират и отговарят за тяхното срочно
и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействие с другите звена в Агенцията в съответствие с установените
организационни връзки и разпределението на
дейностите между тях;
3. изготвят отчети за дейността на звеното
и правят предложения за конкретни мерки за
подобряване на дейността в него;
4. предлагат повишаване, преназначаване,
стимулиране, санкциониране и освобожда-
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ване на работещите в звеното и участват в
процедурите по назначаване на служители.
Чл. 19. (1) Правата и задълженията на
служителите в Агенцията, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 20. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Агенцията,
могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят от изпълнителния директор
в акта за привличането им и/или в сключения
с тях договор.
Чл. 21. (1) Работното време на служителите
в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 22. Служителите в Агенцията могат да
бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения.
Чл. 23. Служителите в Агенцията удостоверяват самоличността и длъжността си
със служебни карти. Формата и видът на
служебните карти се определят със заповед
на изпълнителния директор.
Чл. 24. Достъпът на външни лица в сградата
на Агенцията се разрешава след издаване на
пропуск от охраната.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Изпълнителни ят директор в срок
един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностното разписание
в Агенцията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 6, ал. 4 от Закона за малките и средните
предприятия и чл. 55 от Закона за администрацията.
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Приложение
към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в администрацията
на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия –
53 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Административна“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Интернационализация на
малките и средните предприятия“
Главна дирекция „Развитие на малките
и средните предприятия“
2980

1
1
1
1
10
10
39
25
14.

РЕШЕНИЕ № 274
ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг
„Делфин“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Къмпинг „Делфин“, община Царево, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
10 159 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна
собст веност, ин диви д уа лизи ран съгласно
специализирана карта на обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър с Протокол
№ 6 от 5 декември 2012 г., с активна плажна
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството
на Черноморскот о к райбреж ие в размер
5502 кв. м и принадлежности, с граници на
морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6
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от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на
бреговата линия 390,2 м и с точки по границите
от № 1 до № 61 включително в координатна
система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване на придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с площ 5502 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
по с т а вен и и кои т о ще б ъдат по с т а вен и
върх у обекта на концеси ята, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и санитарно-хигиенното поддържане, както
и за осигуряване на водното спасяване, за
обезопасяване на прилежащата акватория, за
спортно-развлекателна дейност и заведения за
бързо обслужване, определени с концесионния
договор, които не могат да заемат повече от
1 на сто от общата площ на морския плаж
по т. 1.1 и трябва да бъдат изпълнени от
леки конструкции и природни материални
(предимно от дърво);
1.3.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и на съоръженията по т. 1.3.2, определени с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
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3.1. Плажни услуги, включително предоставянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги да се ограничи до предлагане на безмоторни плавателни средства, за ползването
на които концесионерът трябва да разкрие
воден коридор.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизане в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 60 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с ширина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
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7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и на условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред, на
здравето и на спокойствието на посетителите
на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва с временни връзки
със съществуващите мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, флората, както и съхранението на
биологичното разнообразие в съответствие с
природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
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8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнението на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. да оповестява публично цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. да поддържа банкови гаранции за
добро изпълнение на задълженията по концесионния договор за срока на концесията;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда, в т.ч. промяна на естествения характер
на дюните и на тревната растителност, чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места и добив на пясък от морския
плаж – обект на концесията;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
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8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата му акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по концесионния договор на условията на
концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5,
както и за извършването на дейностите по
т. 7.2.3 – 7.2.6 и по т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора за концесия, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
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10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 4337 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване (в левове) и на размера на
отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане
до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компетентните държавни органи и включените в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
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15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане), с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на обекта на
концесията, с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура, с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 3469 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концеси я та се организи ра о т минист ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2981

РЕШЕНИЕ № 275
ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Корал“,
община Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
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устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Корал“,
община Царево, област Бургас, наричан понататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
89 649 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собст веност, ин диви д уа лизи ран съгласно
специализирана карта на обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър с Протокол
№ 6 от 5 декември 2012 г. и допълнително
приета актуализирана специализирана карта
с Протокол № 21 – 82 от 19 септември 2014 г.,
с активна плажна площ по смисъла на § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие в размер 40 070 кв. м, непосредствено
разположени зад активната плажна площ на
обекта на концесия дюни в размер 49 579 кв. м
и принадлежности, с граници на морския
плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 760 м и с точки по границите от № 1
до № 132 включително и от № 500 до № 541
включително в координатна система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания и е
с площ 40 070 кв. м.
1.3. Непосредствено разположените зад
активната плажна площ по т. 1.2 дюни – част
от обекта на концесия по т. 1.1, представляват
подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни
с тревна растителност (сиви дюни) в размер
49 579 кв. м с точки по границите от № 41
до № 128 включително и от № 500 до № 541
включително координирани в координатна
система „1970 г.“.
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1.4. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.4.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.4.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесия, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор, които не могат да
заемат повече от 1 на сто от общата площ на
морския плаж с изключение на площта по
т. 1.3, трябва да бъдат изпълнявани от леки
конструкции и природни материали, предимно
от дърво;
1.4.3. елементите на техническата инфраструктура, които съществуват и които ще
бъдат изградени върху обекта на концесия, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.4.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоставянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги да се ограничи до предлагане на безмоторни плавателни средства, за ползването
на които концесионерът трябва да разкрие
воден коридор.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизане в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
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4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 60 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред и на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията по т. 9.2;
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8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.4;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесия, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
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8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда, в т.ч.
промяна на естествения характер на дюните
и тревната растителност чрез допускане на
движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд състезания, изхвърляне на
отпадъци извън определените за това места,
ограждане на дюните, добив на пясък и разполагане на каравани и палатки върху тях;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на
концесия и принадлежностите по т. 1.4.3 без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесия и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
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концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 53 838 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
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11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.4.2 – 1.4.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлежности – с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто.
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18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 43 070 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концеси я та се организи ра от минист ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2982

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.,
изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102
от 2005 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 100 от 2010 г.,
бр. 13 и 97 от 2011 г., бр. 15 и 100 от 2012 г.,
бр. 29 от 2013 г., бр. 10 и 108 от 2014 г.)
§ 1. В приложението към чл. 1 в частта
„Забележки“, т. 1, буква „а“ се изменя така:
„а) за заболяванията с кодове по МКБ С15,
С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43,
С44, С48, С49, С50, С56, С61, С64, С71, С74.0,
С75.1, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0,
С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1,
D46, D47.1, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да
се изписват за домашно лечение и лекарствени
продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия“.
Заключителна разпоредба
§ 2. В Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г.,
бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45,
62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г.,
бр. 99 и 100 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., изм. с
Определение № 3731 от 2013 г. на ВАС – обн.,
ДВ, бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от
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2013 г.; изм. с Решение № 10580 от 2013 г. на
ВАС – обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 15, 95 и 106 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В приложение № 5 към член единствен,
в частта „Забележки“, т. 3, изречение първо,
д у мите „(парентера лни и перора лни)“ се
заличават.
2. В приложение № 10 към член единствен,
в частта „Забележки“, т. 5, изречение първо,
д у мите „(парентера лни и перора лни)“ се
заличават.
Министър:
Петър Москов
3051

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-10
от 2012 г. за условията за изграждане или
монтиране върху платното за движение на
изкуствени неравности и на други средства
за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях (ДВ, бр. 56 от 2012 г.)
§ 1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. За ограничаване на скоростта на
движение се използват напречна оптична
маркировка М19 и напречна шумна маркировка М20 съгласно Наредба № 2 от 2001 г.
за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.). Разстоянията
между отделните линии на напречната оптична
маркировка в зависимост от първоначалната скорост на движение и желаната крайна
скорост са дадени в таблици 2, 3а, 3б и 3в на
приложение № 3.“
§ 2. Член 14 се отменя.
§ 3. Член 20 се отменя.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 6, т. 1,
2 и 3, чл. 13, т. 1 и 2, чл. 15 и 17 се правят
следните изменения:
1. Думите „чл. 13, т. 1 и 2“ се заличават.
2. Схеми 4 и 5 се отменят.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 3
се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 14, ал. 3“ се заменят
с „към чл. 13“.
2. Таблица 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 18 май 2015 г.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12921
от 30 октомври 2014 г.

по административно дело № 5993 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Ваня Пунева, и членове: Жанета
Петрова и Емилия Георгиева, с участието
на съдебния секретар Лиляна Железарова
разгледа административно дело № 5993 по
описа за 2013 г. на Върховния административен съд – трето отделение, докладвано от
съдията Емилия Георгиева.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Татяна Милчева
Миланова от София, ж.к. Свобода, бл. 34, вх. Г,
ап. 67, чрез пълномощник – адвокат Милчо
Занев, София, ул. Преспа 2, ет. 2, срещу чл. 19,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона
за семейните помощи за деца (ППЗСД). В
жалбата и в допълнение към нея са изложени
съображения за противоречие на оспорената
разпоредба с чл. 73, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и с чл. 3, т. 2,
чл. 7, ал. 8 и чл. 8д от Закона за семейните
помощи за деца (ЗСПД). В съдебно заседание
чрез пълномощник се поддържа оспорването
и се представят доказателства.
Ответникът по оспорването – Министерски
съвет на Република България (МС), чрез процесуален представител – юрисконсулт Демирев,
оспорва жалбата, представя доказателства.
Заинтересованата страна – министърът на
труда и социалната политика, чрез юрисконсулт Стефанова оспорва жалбата.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение, че подзаконовият нормативен
акт в оспорената част противоречи на чл. 7,
ал. 8 ЗСПД и е в несъответствие с целта на
закона и следва да бъде отменен.
На основание чл. 181 АПК оспорването
е надлежно съобщено чрез обнародване в
брой 56 от 28.06.2013 г. на „Държавен вестник“, както и на определеното за това място
по чл. 181, ал. 2 АПК. Освен първоначално
конституираните страни други страни не са
поискали да встъпят по делото.
За да се произнесе по оспорването, Върховният административен съд в настоящия
състав на трето отделение прие за установено
от фактическа и правна страна следното:
Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения. Жалбата е
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допустима, тъй като е депозирана от майка,
която е претендирала изплащане на месечна
помощ за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното
образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, установено от компетентни здравни
органи. С експертно решение № 2859/193 от
28.11.2012 г. на ТЕЛК на Митко Димитров
Божков – син на оспорващата, е определено
100 % увреж дане/инвалидизация с чуж да
помощ поради злокачествено новообразувание на главния мозък. В констатациите
от медицинските изследвания от представените документи и мотиви към експертното
решение е посочено, че детето се нуждае от
чужда помощ при битовото му обслужване
по чл. 68, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза (ДВ, бр. 36 от 2010 г.) поради
тежкия двигателен дефицит и необходимостта
от специални грижи. Детето е починало на
30.11.2012 г. Съгласно цитираното решение на
ТЕЛК определената дата на инвалидност е
от 19.03.2012 г. Оспорващата е претендирала
социално подпомагане, като издаденият отказ за изплащане на семейни помощи с изх.
№ 94ТТ-0001 от 4.01.2013 г. на директора на
дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика,
София, е отменен с влязло в сила решение
№ 1115 от 25.02.2014 г. на АССГ по адм. д.
№ 1890/2013 г.
Освен това на основание чл. 8д, ал. 1, т. 1
ЗСПД право на месечна добавка за деца с
трайни увреждания до завършване на средното
образование имат родителите, които отглеждат
тези деца. Все обстоятелства, които обосновават наличието на непосредствен, личен и
пряк интерес от оспорването. Предвид тези
нормативни разпоредби и влязлото в сила
съдебно решение, което установява сила на
присъдено нещо за установените с него факти
и обстоятелства и правоотношения между
страните, настоящият състав на трето отделение на Върховния административен съд
счита, че за оспорващата е налице правен
интерес и тъй като оспорването на основание
чл. 187, ал. 1 АПК може да бъде предприето без ограничение във времето, следва, че
жалбата е допустима.
Разгледана по същество, жалбата е и основателна.
Съгласно чл. 168, ал. 1 АПК, приложим
към настоящото производство, съдът не се
ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз
основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на
оспорения административен акт на всички
основания по чл. 146 АПК, които са основанията за оспорване на административните
актове – липса на компетентност, неспазване
на установената форма; съществено нарушение
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на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби
и несъответствие с целта на закона.
ППЗСПД е подзаконов нормативен акт,
който е издаден от компетентен орган – Министерския съвет на Република България, на
когото съгласно разпоредбата на § 8 ПЗРЗСПД
е възложено изпълнението на закона, като
приеме правилник за прилагането му. Изпълнени са законовите изисквания за компетентност на органа, който по законова делегация
е оправомощен да постанови акт, в който да
уреди условията за придобиване правото на
семейни помощи при бременност, раждане
и отглеждане на деца, формите и реда за
тяхното предоставяне. Спазено е изискването
на чл. 146, т. 2 за форма на оспорения акт.
Съдът е изследвал провеждането на процедурата по издаване на оспорения акт и
респективно спазването на административнопроизводствените правила за издаването
му в относимата правна уредба.
Процесуалните правила и редът за приемане на актове на МС са регламентирани в
чл. 56 – 65 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация (отм.). Видно е от представените писмени
доказателства по делото, че ППЗСПД е издаден
при спазване на формалните и процедурните
изисквания.
Министерството на труда и социалната
политика е изработило проект на ППЗСПД,
който е изпратен за съгласуване в останалите
министерства, дирекция „Правна“ към МС,
Националния осигурителен институт, които
видно от справката са съгласували проекта
и съответно са посочили своите становища и
предложения по отделни текстове. Министърът
на труда и социалната политика е представил
с доклад проекта за ППЗСПД, становищата
по проекта, финансовата обосновка и съобщението до средствата за масово осведомяване
на Министерския съвет за приемането му.
На свое заседание, проведено на 27.06.2002 г.,
подточка 35 от дневния ред, с протокол № 25
е разгледан и приет проектът на постановление с направените изменения, допълнения
и уточнения в ППЗСПД и е възложено на
вносителя да подготви окончателния текст
на постановлението.
Проведена е процедурата по съгласуване
на проекта с всички министри, въпросите
са внесени за разглеждане на заседанието с
придружително писмо, подписано от главния
секретар и придружено с писмен доклад, под
писан от вносителя съгласно изискванията
на чл. 58, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник. Приет е с Постановление
№ 139 от 5.07.2002 г. на редовно заседание
на МС, което е проведено при необходимия
кворум – присъствали са тринадесет от всич-
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ки членове – чл. 68, ал. 1 от Устройствения
правилник, и в изпълнение нормата на чл. 38
от Закона за нормативните актове (ЗНА) и
е обнародван в „Държавен вестник“. Следователно с оглед на представените писмени
доказателства съдът установи, че при издаване
на ППЗСПД не е допуснато нарушение на
чл. 146, т. 3 АПК.
Съгласно оспорената по законосъобразност
разпоредба на чл. 19, ал. 2 ППЗСПД месечните помощи за деца с трайни увреждания
по чл. 7, ал. 8 ЗСПД се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който
е издадено експертното решение на ТЕЛК/
НЕЛК, ако молба-декларацията е подадена
в 3-месечен срок от датата на решението.
Когато молба-декларацията е подадена след
този срок, месечните помощи се отпускат от
началото на месеца, през който е подадена.
При проверка за съответствието на чл. 19,
ал. 2 ППЗСПД с материалноправните разпоредби и с целта на закона – чл. 146, т. 4 и 5
АПК, следва да се има предвид характерът
на акта, част от който е оспорената норма.
Правилникът съгласно чл. 7, ал. 1 ЗНА е
нормативен акт, който се издава за прилагане
на закон в неговата цялост, за организацията
на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Следователно в
ППЗСПД е подробно уредено прилагането на
ЗСПД, който урежда условията за придобиване
правото на семейни помощи при бременност,
раждане и отглеждане на деца, формите и
реда за тяхното предоставяне.
Оспорва щата т върд и, че ч л. 19, а л. 2
ППЗСПД противоречи на разпоредби от
по-висок ранг, а именно е в противоречие
с чл. 73, ал. 1 КСО, чл. 3, т. 2, чл. 7, ал. 8 и
чл. 8д ЗСПД.
Член 73, ал. 1 КСО е в раздел ІІ „Пенсии
за инвалидност“ и конкретно „Начална дата
и срок на пенсията“ и определя, че правото на
пенсия за инвалидност се поражда от датата на
инвалидизирането, а за слепите по рождение и
за ослепелите преди постъпване на работа – от
датата на заявлението по чл. 94. Оспорената
разпоредба на чл. 19, ал. 2 ППЗСПД урежда месечните помощи, които се полагат за
дете с трайни увреждания. За да се извърши
преценка дали разпоредбата на подзаконовия
нормативен акт противоречи на тази от акта
с по-висока юридическа сила – в случая тази
на КСО, следва двете разпоредби да регулират
едни и същи обществени отношения. Както
вече бе посочено, ППЗСПД подробно урежда
прилагането на ЗСПД, който урежда условията
за придобиване правото на семейни помощи
за деца и тяхното предоставяне. Като в случая с оспорената разпоредба от правилника
се регламентират месечните помощи, които
се предоставят за деца с трайни увреждания,
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а чл. 73, ал. 1 КСО регулира обществените
отношения, свързани с пенсията за инвалидност, и конкретно началната дата и срока на
тази пенсия. Съдът намира, че в този случай
е неоснователно оспорването на чл. 19, ал. 2
ППЗСПД като издаден в противоречие с
норма от по-висок ранг – чл. 73, ал. 1 КСО,
защото двете норми регулират различен вид
обществени отношения и не могат да се съпоставят една с друга.
Във връзка с твърденията за противоречие
на оспорения чл. 19, ал. 2 ППЗСПД и чл. 3,
т. 2, чл. 7, ал. 8 и чл. 8д ЗСПД съдът установи
следното:
Основното противоречие е по отношение
на началната дата, от която се придобива
съответното право, което възниква от един
и същ юридически факт – определена трайно
намалена работоспособност/инвалидност. В
конкретния случай е установено, че трайно
намалената работоспособност от 100 % с
чужда помощ за сина на оспорващата е определен с решение на ТЕЛК, което е издадено
на 28.11.2012 г. Датата на трайно намалената
работоспособност е определена от 19.03.2012 г.,
когато, видно от приложената епикриза, детето
е прието в лечебно заведение с тежка диагноза
и е подложено на оперативно лечение.
При разглеждане на този вид правоотношение следва да се има предвид, че законът
не прави разлика между семейна помощ за
деца с трайни увреждания и месечна добавка
за деца с трайни увреждания. Съгласно чл. 2,
ал. 1, т. 10 ЗСПД месечната добавка за деца
с трайни увреждания до 18-годишна възраст
и до завършване на средното образование, но
не по-късно от 20-годишна възраст е семейна
помощ по смисъла на закона.
За семейството на детето е възникнало
правото на помощи и семейни добавки на основание чл. 3, т. 2 ЗСПД и чл. 8д от момента,
определен за начален на неговото трайно увреждане/инвалидизация, който е 19.03.2012 г.,
като видът и размерът на помощите е определен
в чл. 7, ал. 8 от същия закон – когато детето
не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция
за деца и когато живее постоянно в страната,
месечната помощ за дете с трайно увреждане,
установено от компетентните здравни органи,
се предоставя в пари и/или под формата на
социални инвестиции независимо от дохода
на семейството в двоен размер на помощта,
определена по реда на ал. 4.
Законовото изискване е трайното увреждане на детето да е установено от компетентните
здравни органи. В случая съгласно чл. 3, ал. 3
от Наредбата за медицинската експертиза
установяването на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се
извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на
лекар с призната специалност по педиатрия.
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След като с решение на ТЕЛК за сина на
оспорващата е установена трайно намалена
работоспособност на 100 % с чужда помощ
считано от 19.03.2012 г., който е моментът, от
който за родителите на детето е възникнало
правото на семейна помощ и съответно добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане,
което не е навършило 16-годишна възраст,
отглежда се в страната и не е настанено в
специализирана институция.
Смисълът и целта на законодателя е да
подпомогне родителите на дете, което е с установени трайни увреждания за неговото адекватно и пълноценно отглеждане, осигуряване
на необходимата грижа с оглед спецификата
на увреждането и индивидуалните нужди на
детето. Реалната помощ е необходима, полезна и целесъобразна, когато е своевременна,
а тя е такава, когато е предоставена от момента, в който е настъпило трайното увреждане – това е житейската и правната логика
и справедливост. Съгласно разпоредбите на
НМЕ, съответните ТЕЛК и НЕЛК комисии,
за които е необходимо технологично време за
работа и решение, определят датата, от която
е настъпила трайната неработоспособност. В
случая за сина на оспорващата този момент
е далече след датата на увреждането, която
е 19.03.2012 г., а установяването с решението на ТЕЛК е от 28.11.2012 г. За времето
от 19.03.2012 г. до 28.11.2012 г. детето се е
нуждаело от съответните специални грижи,
средства и подпомагане.
Съгласно оспорената разпоредба на чл. 19,
ал. 2 ППЗСПД семейната помощ за детето с
установено трайно увреждане ще се отпусне от
месеца, следващ този на решението на ТЕЛК,
в настоящия случай месец декември 2012 г.
За тези девет месеца, през които практически
е имало нужда от това допълнително подпомагане на семейството, тези помощи не са
предоставяни, независимо че материалното
право за родителите на детето да ги получават е възникнало от датата на увреждането.
Ограничаването, което налага оспорената
разпоредба на чл. 19, ал. 2 ППЗСПД за реалното упражняване на правото на месечна
помощ, респективно добавка, противоречи на
законовите разпоредби, на основание които
това право е възникнало – чл. 3, т. 2, чл. 8д
и във връзка с чл. 7, ал. 8 ЗСПД.
Освен че противоречи на цитираните законови разпоредби, което е основание за отмяна по
чл. 146, т. 4 АПК, оспорената норма на чл. 19,
ал. 2 ППЗСПД е в несъответствие и с целта
на закона, което е също основание за отмяна
по чл. 146, т. 5 АПК. Още с Основния закон
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е изведен принципът, че право и задължение
на родителите е да отглеждат и възпитават
децата си до пълнолетието им, като при реализиране на това правомощие се подпомагат
от държавата – чл. 47, ал. 1 от Конституцията.
Обществените отношения, които са свързани
с отглеждането и възпитаването на децата, с
грижата за тях и особено за специалната грижа
за децата с установени трайни увреждания, са
изведени поради първостепенното си значение и
важност и са регламентирани в нарочен Закон
за семейните помощи за деца. Целта на закона
е да уреди условията и реда за придобиване
право на семейни помощи за деца. Специално
внимание е отделено и са предвидени форми
за подпомагане на семействата, родителите на
децата с установени трайни увреждания. Целта
е да се подпомогнат специфичните нужди, да
се даде възможност на семействата на тези
деца да предоставят адекватна, навременна и
реална грижа в отглеждане на дете със специфични нужди.
Предвид всичко изложено, оплакването
за противоречие на оспорената подзаконова
разпоредба на чл. 19, ал. 2 ППЗСПД и посочените законови норми на чл. 3, т. 2, чл. 7,
ал. 8 и чл. 8д ЗСПД е основателно. Подзаконовият административен акт, в обжалваната
му част, е издаден в противоречие с норма
от по-висока степен и при несъответствие с
целите на Закона за семейните помощи за деца.
Предвид изхода от спора и на основание
чл. 143, ал. 1 АПК на оспорващата следва
да се присъдят направените разноски по
представения списък в размер 487 лв., които
да се платят от бюджета на органа, издал
отменения акт.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
трето отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 19, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати от бюджета си на Татяна
Милчева Миланова от гр. София съдебни разноски в размер 487 (четиристотин осемдесет
и седем) лв.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 4379 от 21.04.2015 г., постановено по адм.
дело № 299 от 2015 г., от петчленен състав на
Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
2894
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-2
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с протокол от 21.11.2014 г. по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, одобрен от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Стара Загора, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
одобрена карта на съществуващите на терена
стари реални граници на земеделските земи в
землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, за имот № 000010 с площ на
преработката 2,539 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара
Загора, и началника на Общинска служба по
земеделие – Мъглиж, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на тази заповед по искане на заинтересованата страна ДП „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ и за да се защитят
особено важни държавни и обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Танева
2850
ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с протокол от 21.11.2014 г. по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, одобрен от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Стара Загора, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
одобрена карта на съществуващите на терена
стари реални граници на земеделските земи в
землището на с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора, за имоти с № 000044, 000709,
000010, 000177, 000235, 000296, 032012, 032014,
036006, 036009, 086028, 086029, 087005, 095004,
103012, 000393, 032010, 032013, 036001, 036008,
087006, 088004, 095005, 103010, 103013, 103007 и
103009 с обща площ на преработката 35,558 дка.

Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара
Загора, и началника на Общинска служба по
земеделие – Мъглиж, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на тази заповед по искане на заинтересованата страна ДП „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ и за да се защитят
особено важни държавни и обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

2851

Министър:
Д. Танева

ЗАПОВЕД № РД-47-4
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с протокол от 29.07.2014 г. по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, одобрен от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Стара Загора, нареждам:
Да се преработи частично влезлия в сила
план за земеразделяне на земеделските земи в
землището на с. Полски градец, община Раднево,
област Стара Загора, за имоти с № 000814, 000787,
000815 и 193004 с обща площ на преработката
43,565 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Стара
Загора, и началника на Общинска служба по
земеделие – Раднево, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на тази заповед
възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

2852

Министър:
Д. Танева

ЗАПОВЕД № РД-47-5
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд във връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд въз основа на одобрен протокол от
29.07.2014 г. от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Стара Загора, по чл. 18а, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд нареждам:
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Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Полски градец, община Раднево, област Стара
Загора, за имот с № 000783 с площ за преработка
21,951 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара
Загора, и началника на Общинска служба по
земеделие – Раднево, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на тази заповед
възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

2853

Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 16 април 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 и 5 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 „Св. Георги“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-99 от 18.06.2004 г. (ДВ, бр. 58 от 2004 г.),
изм. със Заповед № РД-14-57 от 10.06.2010 г. (ДВ,
бр. 49 от 2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-130 от
25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-48 от 4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.),
изм. със Заповед № РД-14-27 от 27.03.2013 г. (ДВ,
бр. 34 от 2013 г.), изм. със Заповед № РД-14-106
от 22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105 от 2013 г.), изм. със
Заповед № РД-14-92 от 6.11.2014 г. (ДВ, бр. 98 от
2014 г.), както следва:
В изречение първо думите „Св. Георги“ да
се заменят със „Свети Георги“ и след думите
„профил „Технологичен – предприемачество и
бизнес“ с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език“ се добавя „и
обучение в непрофилирана подготовка с прием
след VІІІ клас“.

2911

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 16 април 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 Частна целодневна детска
градина „Грозното патенце“ – София, изменям
Заповед № РД-14-58 от 3.07.2014 г. (ДВ, бр. 59 от
2014 г.), както следва:
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Изречението: „Детската градина се управлява и представлява от Лидия Илиева Андреева“
се заменя със: „Детската градина се управлява
и представлява от Розалина Георгиева БичеваДимитрова“.

2912

Министър:
Т. Танев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-171
от 17 март 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени и изсъхнали, нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. 4 броя вековни дървета от вида дъб (Quercus
sp.), обявени в група от 20 броя дървета, намиращи
се в поземлен имот № 000058, местност Добравата,
землището на с. Къшин, община Плевен, област
Плевен, обявени със Заповед № 511 от 24.02.1976 г.
на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.); вековните
дървета са заведени в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 855;
1.2. вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в землището на с. Водни пад, община Девин, област Смолян, обявено със Заповед
№ 306 от 7.04.1983 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 36 от 1983 г.); вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1466;
1.3. вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus
minor), намиращо се в землището на с. Потока,
община Смолян, област Смолян, обявено със
Заповед № 2276 от 5.12.1967 г. на Министерството на горите и горската промишленост (ДВ,
бр. 43 от 1968 г.); вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 293;
1.4. вековно дърво от вида липа (Tilia sp.), намиращо се в отдел 138 на ДГС – Варна, местност
Дикилиташ, землището на гр. Белослав, община
Белослав, област Варна, обявено със Заповед
№ 3365 от 12.10.1963 г. на Комитета по горите и
горската промишленост при Министерския съвет;
вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 38.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2863

Министър:
Ив. Василева
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ЗАПОВЕД № РД-172
от 17 март 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени и изсъхнали, нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. вековно дърво от вида обикновен орех
(Juglans regia), намиращо се в местност Чакръка,
землището на с. Писарово, община Искър, област
Плевен, обявено със Заповед № 441 от 7.08.1978 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 74 от 1978 г.);
вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1026;
1.2. 5 броя вековни дървета от вида летен
дъб (Quercus robur), обявени в група от 6 броя
летни дъба, намиращи се в местност Погледец,
землището на гр. Долни Дъбник, община Долни
Дъбник, област Плевен, обявени със Заповед
№ 978 от 26.12.1979 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 8 от 1980 г.); вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1359;
1.3. вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в КЗС – Тетевен, землището на
с. Голям извор, община Тетевен, област Ловеч,
обявено със Заповед № 44 от 15.01.1991 г. на Министерството на околната среда (ДВ, бр. 16 от
1991 г.); вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1836.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2864

Министър:
Ив. Василева

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-59
от 15 април 2015 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на кабелно захранване на Военен учебен полигон – Ново село, писма от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, с вх. № АУ14-31
от 4.11.2014 г. и от 16.03.2015 г. на основание § 52,
ал. 2 и 4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г., в
сила от 28.11.2014 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„а“ ЗУТ (в редакцията преди изм. и доп. – ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 2, 5, 6 и ал. 12, т. 2, буква „а“ ЗУТ (в
редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98
от 2014 г.), Заповед № РД-02-15-88 от 18.06.2014 г.
на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на парцеларен план за
обекта, извършено съобщаване на изработения
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проект със съобщения в „Държавен вестник“,
бр. 7 от 2015 г. – Община Сунгурларе, и бр. 5
от 2015 г. – Община Котел, документи за непостъпили възражения, издадени от цитираните
общини, влязло в сила Решение № 15-ОС от
2014 г. на министъра на околната среда и водите
за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие по чл. 31, ал. 7
ЗБР, писмо изх. № 26-00-3189 от 10.10.2014 г. от
Министерството на околната среда и водите,
Решение № КЗЗ-17 от 7.10.2014 г., т. І 27, на Комисията за земеделските земи към Министерството
на земеделието и храните за утвърждаване на
трасе, писмо изх. № 70-3743 от 2.12.2014 г. от
дирекция „Поземлени отношения и комасации“ към МЗХ, становище изх. № 33-НН-160 от
14.04.2014 г. на Министерството на културата,
здравно заключение изх. № 53-07-201/23.07.2014 г.
от Регионална здравна инспекция – Бургас, към
Министерството на здравеопазването, здравно
заключение изх. № 73/30.10.2013 г. от Регионална здравна инспекция – Сливен, към МЗ,
писмо изх. № ВК-01-62/5.08.2014 г. от Басейнова
дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район с център Пловдив, писмо
изх. № 26-00-1403(2)/14.08.2014 г. от Басейнова
дирекция за управление на водите в Черноморския район – Варна, писмо изх. № 368/4.03.2015 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Черно
море – Варна, писмо изх. № РД-02-181/25.03.2013 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Средна Тунджа – гр. Сливен, писмо изх. № 66-Сл329/09.10.13 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“,
писмо изх. № 504/29.03.2013 г. от Областно пътно
управление – Бургас, протокол на НЕСУТРП
№ УПНЕИПГ-01-02-08 от 2.04.2015 г. и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ,
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV от подстанция
„Сунгурларе“, община Сунгурларе, област Бургас,
до възлова станция в ПИ 0430045, м. Червенката, с. Мокрен, община Котел, област Сливен,
за електрозахранване на Военен учебен полигон – Ново село, преминаващ през землищата
на гр. Сунгурларе, с. Славянци и с. Чубра – община Сунгурларе, и землищата на с. Пъдарево
и с. Мокрен – община Котел, съгласно приетата
и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от
тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Бургас, и Административния
съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
2924
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ДЪРЖАВЕН

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-297
от 20 март 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и 17 от Закона
за Националната агенция за приходите и чл. 73а,
ал. 2 и 3 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица във връзка с чл. 143з, ал. 1,
т. 3 и 4 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс определям предоставянето на информация
за пенсии и застрахователни обезщетения/премии, изплатени при настъпило застрахователно
събитие по договори за застраховки „Живот“, в
полза на местни лица за данъчни цели на друга
държава – членка на Европейския съюз, да се
извършва, както следва:
1. Информацията по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се
предоставя от застрахователите по смисъла на
Кодекса за застраховането или от техните правоприемници в случаите на преобразуване или
прехвърляне на предприятието.
2. Информацията по чл. 143з, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предоставя от пенсионноосигурителните дружества
по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално
осигуряване или от техните правоприемници в
случаите на преобразуване или прехвърляне на
предприятието.
3. Обхватът на информацията по отношение
на застрахователни обезщетения/премии, изплатени при настъпило застрахователно събитие по
договори за застраховки „Живот“, са определени
в приложения 1 и 2, съставляващи неразделна
част от тази заповед.
4. Обхватът и структурата на информацията
по отношение на пенсиите са определени в приложения 1 и 3, съставляващи неразделна част
от тази заповед.
5. Информацията се предоставя по електронен
път, подписана с универсален електронен подпис,
на интернет страницата на Националната агенция
за приходите (www.nra.bg), раздел „Електронни
услуги“, Е-услуги с електронен подпис, „ПредосКомбинация от
стойности

ВЕСТНИК
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тавяне на информация за целите на автоматичния
обмен от пенсионноосигурителните дружества
и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и 3
ЗДДФЛ“, в следните срокове:
5.1. До 30 април на годината, следваща годината
на начисляване и/или изплащане на доходите,
като за доходи, начислени и/или изплатени през
2014 г., срокът е 30 април 2015 г.
5.2. В сроковете за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното
подоходно облагане – в случаите на прекратяване
с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност.
6. Информацията се предоставя в XML формат. Техническите изисквания и структурата на
XML файла се публикуват на интернет страницата
на Националната агенция за приходите.
7. За непредставяне или за несвоевременно
представяне на информацията, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага
глоба или имуществена санкция на основание
чл. 82 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
8. Заповедта и приложенията към нея да се
обнародват в „Държавен вестник“ и да се публикуват на интернет страницата на Националната
агенция за приходите.
Изпълнителен директор:
Б. Атанасов
Приложение 1 –
общи елементи
Колоната „Задължителен елемент“ (З) съдържа
информация за това, дали съответният елемент е
задължителен (приема стойност 1), или не (приема стойност 0). Стойност „0/1“ представлява
задължителен избор между елементите с такава
стойност, като трябва да бъде избран поне един
от тях.
Колоната „Повтаряем елемент“ (П) съдържа
информация за това, дали съответният елемент
е уникален (приема стойност 1), или повтаряем
(приема стойност n). Стойност „0/1“ представлява
задължителен избор между елементите с такава
стойност, като трябва да бъде избран един от тях.
Описание

1 – 1

Информацията е задължителна и може да приеме само една стойност (напр. задължително следва да се посочи държавата, на която лицето е местно, и тази държава
може да бъде само една).

0 – 1

Информацията е незадължителна и може да приеме само една стойност, не може
да бъде повтаряна (напр. ако е налична, може да се посочи държавата на раждане
на лицето, като тази държава може да бъде само една).

0 – n

Информацията е незадължителна и може да приеме повече от една стойност, може
да бъде повтаряна (напр. ако е налична, може да се посочи държавата, на която
лицето е гражданин, като тази държава може да бъде само една в случаите, когато
лицето има повече от едно гражданство).

1 – n

Информацията е задължителна и може да приеме повече от една стойност, може да
бъде повтаряна (напр. задължително следва да се посочи адрес на лицето, като този
елемент може да бъде повторен, когато има информация за повече от един адрес).

0/1 – 0/1

Един от елементите с тази стойност трябва да бъде избран, като тези елементи са
взаимноизключващи се (напр. лицето може да бъде физическо или юридическо,
трябва да се избере само една от тези възможности).
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Описание

Информация за лицето (Person).
Лицето трябва да е:
1. физическо лице (NATURAL PERSON EX BG или
NP), или
2. юридическо лице (NON-NATURAL PERSON или
NNP).
Изборът е между една от двете възможности.

ID

1

n

ID е идентификационният номер на лицето.
ID трябва да бъде характеризиран от:
1. Идентификационен номер (ID Reference (Ref).
ID може да е характеризиран и от:
1. Вид на идентификационния номер (ID Type);
2. Държава, издала идентификационния номер (ID
Country).

ID Ref

1

1

Идентификаторът на лицето, който е уникален (напр.
данъчен идентификационен номер, осигурителен
номер, ДДС номер и т.н.).

ID Type

0

1

Вид на идентификатора
Избор между предварително зададени стойности:
• „TIN or any other similar identification number used
for tax purposes“ – данъчен идентификационен номер;
• „Social Security Number“ – социално-осигурителен
номер;
• „Value Added Tax Number“ – ДДС номер;
• „Other“ – друго.

ID Country

0

1

Двубуквен код на държавата, издала идентификатора
на лицето.

NATURAL PERSON
EX BG

ID

ВЕСТНИК

0/1 0/1 Физическо лице (Natural Person Ex BG), което е
местно за данъчни цели на държава – членка на
ЕС (без България).
Физическото лице трябва да е характеризирано от:
1. Код на държавата, където лицето е местно
(Residence Country Code).
2. В какво качество действа лицето (Acting Capacity).
3. Поне едно име (Name).
4. ID или дата на раждане (Birth).
5. Адрес (Address).
Физическото лице може да е характеризирано и от:
1. Едно или повече гражданства (Nationality).
2. Друга информация (Other Party Info).
Acting Capacity

1

1

Пояснява в какво качество действа лицето. Избор
между предварително зададени стойности:
• DT-CE-0201: „Private“ – частно;
• DT-CE-0202: „Business“ – бизнес;
• DT-CE-0203: „Private and Business“ – частно и
бизнес;
• DT-CE-0299: „Unknown“ – липсва информация.

Residence Country
Code

1

1

Посочва се двубуквеният код на държавата, където
лицето е местно за данъчни цели.

Nationality
Country Code

0

n

Посочва се двубуквеният код на държавата/ите, на
които лицето е гражданин.

Other Party Info

0

n

Всяка друга идентифицираща информация за лицето,
която не попада в горните категории.

0/1

n

Идентификационен номер на лицето.
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З

П

Описание

0/1

1

Дата на раждане на физическото лице. Трябва да
съдържа:
1. Дата на раждане (Birth date)
BIRTH може да е характеризирано и от:
1. Град на раждане (Birth City)
2. Двубуквен код на държавата на раждане (Birth
Country Code)

Birth date

1

1

Съдържа датата на раждане на физическото лице.

Birth City

0

1

Град на раждане на физическото лице.

Birth Country
Code

0

1

Двубуквен код на държавата на раждане на физическото лице.

1

n

Име на физическото лице. Трябва да съдържа:
1. Структурирано име (Structured Name); и/или
2. Име свободен формат (Name Free)
Едно от двете или и двете.

0/1

1

Структурирано име (Structured Name). Трябва да
съдържа:
1. Първо име (First Name)
2. Последно име (Last Name)
Може да съдържа още:
1. Презиме (Middle Name)

BIRTH

NAME

STRUCTURED
NAME

First Name

1

1

Първо име (First Name)

Middle Name

0

n

Средно име/презиме (Middle Name)

Last Name

1

1

Последно/фамилно име (Last Name)

0/1

1

Името на физическото лице в свободен формат.

1

1

Неструктурирано име на NP.

NAME FREE
Name Free
NON-NATURAL
PERSON

0/1 0/1 Юридическо лице (Non natural person или NNP)
трябва да съдържа:
1. Поне едно име на лицето (NNP Name)
2. Вид на лицето (NNP Type)
3. Двубуквен код на държавата, където е местно
лице (Residence Country Code)
4 . М я с т о н а с т о п а н с к а д е й н о с т ( Per m a nent
Establishment)
5. Адрес (Address)
Може да съдържа още и:
1. Идентификационен номер (ID)
2. Друга информация за лицето (Other Party Info)
Non-Natural
Person Type

1

1

Вид на юридическото лице.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Sole Proprietorship“ – едноличен търговец;
• „Corporation“ – дружество;
• „Government“ – правителство;
• „International Organisation“ – международна организация;
• „Pension Fund“ – пенсионен фонд;
• „Charity“ – благотворително образувание;
• „Collective Investment Vehicle“ – колективна инвестиционна схема;
• „Partnership“ – неперсонифицирано образувание;
• „Trust“ – тръст;
• „Estate“ – наследство;
• „Other“ – друго;
• „Unknown“ – няма информация.

Residence Country
Code

1

1

Двубуквен код на държавата, където NNP е местно
лице.
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Описание

Permanent
Establishment

1

1

Идентифицира дали NNP има място на стопанска
дейност в България (например клон на чуждестранно
дружество). Терминът „място на стопанска дейност“
следва да бъде разбиран в съответствие с определението на понятието съгласно чл. 5 от Модела на
СИДДО на ОИСР.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Yes“;
• „No“;
• „Unknown“

Other Party Info

0

1

Всяка друга информация за лицето, която не попада
в горните категории.

1

n

Име на юридическото лице.

1

1

Името на NNP.

1

n

Адресът трябва да е:
1. Структуриран адрес (Structured Address), и/или
2. Адрес в свободен формат (Address Free)
Адресът трябва да съдържа:
1. Двубуквен код на държавата (Country Code).

1

1

Двубуквен код на държавата

0/1

1

Структурираният адрес (AddressStruct) трябва да
съдържа“:
1. Град (City)
Може да съдържа още:
1. Улица (Street)
2. Номер на сградата (Building Identifier)
3. Номер на апартамента (Suite Identifier)
4. Номер на етажа (Floor Identifier)
5. Име на квартала (District Name)
6. Пощенски код (Post Code)
7. Подразделение на държавата (Country Sub-Entity)

Street

0

1

Име на улицата.

Building Identifier

0

1

Номер (идентификатор) на сградата.

Suite Identifier

0

1

Номер на апартамента.

Floor Identifier

0

1

Номер на етажа.

District Name

0

1

Име на квартала.

Post Code

0

1

Пощенски код.

City

1

1

Град.

Country SubEntity

0

1

Подразделение на държавата.

0/1

1

Адрес в свободен формат.

1

1

Неструктуриран адрес на лицето.

NON-NATURAL
PERSON NAME
Name
ADDRESS

Country Code
STRUCTURED
ADDRESS

ADDRESS FREE
Address Free
Date

Дата.
FullDate

0/1 0/1 Пълна дата.

YearMonth

0/1 0/1 Година/месец

Year

0/1 0/1 Година.

FINANCIAL INFO

Финансова информация (Financial Info) трябва да
съдържа:
1. Размер (Amount).

AMOUNT

Amount

1

1

Размер (Amount) трябва да съдържа:
1. Размер (Amount)
2. Код на валута (Currency Code)

1

1

Размер на сумата.
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1

1
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Код на валута.

Periodicity

Периодичност – свързана е с определено събитие
(Event) и показва колко пъти се е случило събитието.
Избор между предварително зададени стойности:
• „1“ – еднократно (напр. плащане в пълен размер);
• „N“ – многократно (напр. плащане на части/
месечно)
• „Unknown“ – липсва информация.

Share

Дял. Съдържа информация за дела на едно лице.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Sole Party“ – едноличен собственик;
• „Multiple Parties“ – множество собственици;
• „Unknown“ – липсва информация.

TaxableBasisType

Показва дали доходът е обложен на база действително
получена сума, съгласно сумата по договор или на
база предполагаем доход. Избор между предварително зададени стойности:
• „Actual“ – действителна стойност;
• „Contractual“ – стойност, определена в договора;
• „Notional“ – определена/предполагаема стойност;
• „Unknown“ – липсва информация.
Приложение 2 –
животозастрахователни продукти

Име на родителски
елемент

Име на елемента

З

П

Описание

TaxYear

1

1

Общ елемент. Посочва се последният ден на данъчната година, за която се предоставя информация.

BGLIPPAYER

1

1

Застраховател е лице (Person), страна по полицата.
Трябва да бъде характеризирано от:
1. Лице (Person) – общ елемент
2. Брой полици (CountLIPPolicies)
За платеца винаги се посочва български идентификационен номер (9- или 10- разряден ЕИК/Служебен
номер от регистъра на НАП).

Person

1

1

Общ елемент.

CountLIP
Policies

1

1

Брой полици, за които се подава информация.

1

n

Полица (����������������������������������������
Policy����������������������������������
) описва вида на животозастрахователния продукт, за който се обменя информация.
Трябва да бъде характеризирана от:
1. Събитие (Event) – едно или повече
Може да съдържа:
1. Продължителност на премиите (Contribution
Duration);
2. Продължителност на обезщетението (Benefit
Duration);
3. Опции на полицата (Policy Options);
4. Капиталова стойност на полицата (Policy Capital
Value);
5. Номер на полицата (Policy Number);
6. Вид на полицата (Policy Type);
7. Данъчно третиране на премиите (Contribution
Tax Treatment);
8. Честота на премиите (Contribution Frequency);
9. Начална дата на полицата (Policy Start Date);
10. Крайна дата на полицата (Policy End Date);
11. Споделяне на печалбата (Profit Sharing).

0

1

Идентификационен номер на полицата, издаден от
застрахователя (BGLIPPayer).

POLICY

PolicyNumber
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PolicyType

0

1

Видът на полицата съдържа информация за това,
дали животозастрахователният продукт е изцяло
рисков (само смърт, инвалидност или болест на
животозастрахования водят до заплащане на обезщетение), или инвестиционен животозастрахователен
продукт (за който животозастрахованият ще получи
сума пари в определен момент, описан в полицата)
Избор между предварително зададени стойности:
• „Pure Risk“ – рисков продукт;
• „Other“ – инвестиционен продукт.

ContributionTax
Treatment

0

1

Общ елемент.

Contribution
Frequency

0

1

Този елемент съдържа информация за това, с каква
честота платецът на полицата трябва да заплаща
премиите.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Single Premium“ – единично плащане;
• „Regular Premium“ – регулярни плащания.

PolicyStartDate

0

1

Начална дата на полицата.

PolicyEndDate

0

1

Крайна дата на полицата.

ProfitSharing

0

1

Този елемент съдържа информация за това, дали
полицата повишава своята стойност от печалбите
на застрахователя/агент-платеца (BGLIPPayer), или
не. (Дали част от печалбата на застрахователя се
разпределя към полицата)
Стойности: True или False

0

1

Този елемент описва продължителността на премиите. Използва се само в случаите на регулярни
плащания.
Трябва да съдържа:
1. Ви д н а п р од ъ л ж и т е л н о с т т а н а п р е м и и т е
(Contribution Duration Type)
Може да бъде характеризиран от:
1. Миниму м години на плащане на премиите
(Contribution Minimum Payable Years).

ContributionType

1

1

Съдържа информация дали премиите по полицата
трябва да бъдат плащани до определена (бъдеща)
дата (Fixed Term) или не (Whole Life).
Избор между предварително зададени стойности:
• „Fixed Term“ – до определен срок;
• „Whole Life“ – през целия живот.

Contribution
Minimum
PayableYears

0

1

Този елемент съдържа информация за минималния
брой години, през които премиите трябва да бъдат
заплащани.

0

1

Този елемент съдържа информация за продължителността на обезщетението от определена полица.
Трябва да бъде характеризирано от:
1. Вид на обезщетението (Benefit Type).
Може да бъде характеризирано и от:
1. Минимум години на плащане на обезщетението
(Minimum Payable Years).

Contribution
Duration

BenefitDuration
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BenefitType

1

1

Съдържа информация за вида на обезщетението.
Например дали ще бъде заплащано до определена
(бъдеща) дата (Fixed Term), или че такава дата не
е фиксирана (Whole Life), дали ще бъде изплатено
еднократно (Lump Sum), или по друг начин.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Annuity Whole Life“ – анюитет ще бъде получаван
през целия живот;
• „Annuity Fixed Term“ – анюитет ще бъде получаван
до определен период;
• „Other Spread“ – обезщетението ще бъде получавано
разсрочено във времето, но няма да има характера
на анюитет;
• „Lump Sum“ – обезщетението ще бъде еднократна
сума;
• „Unknown“ – липсва информация.

BenefitMinimum
PayableYears

0

1

Този елемент съдържа информация за минималния
брой години, през които обезщетението ще бъде
заплащано.

0

1

Опции на полицата трябва да съдържа поне един
от трите елемента:
1. Опция за ранно изкупуване (Early Redemption
Option);
2. Опция за допълнителна гаранция (Collateral
Option);
3. Опция за прехвърляне (Transfer Option).

EarlyRedemption
Option

0/1

1

Този елемент съдържа информация дали е възможно
предсрочно изкупуване на полицата или не.
Стойности: True или False.

CollateralOption

0/1

1

Този елемент съдържа информация дали полицата
може да бъде използвана като допълнителна гаранция, или не.
Стойности: True или False.

TransferOption

0/1

1

Този елемент съдържа информация дали полицата
може да бъде прехвърляна, или не.
Стойности: True или False.

0

n

Капиталова стойност на полицата.
Този елемент трябва да е характеризиран от:
1. Стойност (Value);
2. Вид (Type);
3. Дата (Date).

Type

1

1

Този елемент съдържа информация за вида на капиталовата стойност на полицата.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Technical Surrender Value“ – откупна стойност,
която е технически изчислена;
• „Market Value“ – пазарна стойност;
• „Other“ – друго;
• „Unknown“ – липсва информация.

Value

1

1

Този елемент съдържа информация за размера на
капиталовата стойност и се състои от общия елемент
Размер (Amount).

Date

1

1

Този елемент съдържа информация за това, кога е
изчислена стойността на полицата.

POLICY OPTIONS

POLICY CAPITAL
VALUE
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1

n

Бенефициент (Beneficiary) е лицето, което ще получи
обезщетението по договора.
Трябва да бъде характеризиран алтернативно от
един от двата елемента:
1. Пои мен но оп р еделен б енефи ц иен т (Named
Beneficiary), или
2. Клас бенефициенти (Class Beneficiary).

0/1 0/1 Поименно определен бенефициент.
Елементът трябва да съдържа:
1. Лице (Person);
2. Вид на бенефициента (Beneficiary Type);
3. Вид на дела на бенефициента (Beneficiary Share
Type).
Може да бъде характеризирано и от:
1. Статус на бенефициента (Beneficiary Status).
BeneficiaryType

Person

1

1

Вид на бенефициента. Разграничението е на базата на правата, които има бенефициентът върху
полицата. Стойността по подразбиране е „Absolute
Entitlement“, т.е. пълни права върху полицата. Останалите стойности имат за цел да разграничат
случаи, при които e използван тръст (когато като
бенефициент e тръст/попечител на тръст – видът на
бенефициента е „On Behalf“, а когато бенефициент
е доверителят на тръст а – видът на бенефициента
е „Ultimate Beneficial Owner“).
Избор между предварително зададени стойности:
• „Absolute Entitlement“ – пълни права върху полицата, това е лицето, което е бенефициент, не действа
от името на друго лице;
• „On Behalf“ – действа от името и за сметка на друго
лице, не е действителният притежател на полицата;
• „Ultimate Beneficial Owner“ – това е крайният
действителен притежател, но е представляван от
друго лице, което действа от негово име;
• „Unknown“ – липсва информация.

1

1

Общ елемент.

Beneficiary
ShareType

1

1

Този елемент съдържа информация за това, дали
има един или повече бенефициенти. Състои се от
общия елемент Дял (Share).

Beneficiary
Status

0

1

Статут на бенефициента. Отразява това, дали бенефициентът може да бъде сменян от собственика
на полицата, или не.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Revocable“ – бенефициентът може да бъде сменян
свободно от собственика на полицата без негово
съгласие;
• „Irrevocable“ – бенефициентът не може да бъде
сменян свободно от собственика на полицата.

ClassBeneficiary

0/1 0/1 Клас бенефициенти. Този елемент се предоставя,
когато в полицата бенефициентите не са поименно
определени, а определяеми.
Трябва да съдържа:
1. Идентификация на класа (Class Identification).
Class
Identification

1

1

Съдържа информация за класа бенефициенти.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Employer“ – работодател;
• „Spouse/Partner“ – съпруг/партньор;
• „Parent/Children“ – родител/деца;
• „Own Business/Connected Entity“ – собствен бизнес/
свързано образувание.

Representative

0

1

Общ елемент. Лицето, което представлява бенефициента.
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0

n

Животозастрахован (LifeInsured) е лицето, чийто
живот е застрахован и за чиято смърт, болест или
инвалидност ще бъдат изплащани обезщетенията
по полицата.
Трябва да бъде характеризирано алтернативно от
едно от двете:
1. Поименно определен животозастрахован (Named
Life Insured); или
2. Клас животозастраховани (Class Life Insured).

0/1 0/1 Поименно определен животозастрахован.
Трябва да бъде характеризиран от:
1. Вид на дела на животозастрахования (Life Insured
Share Type);
2. Физическо лице (Natural Person Ex BG).

Natural Person Ex BG
LifeInsured
ShareType
ClassLifeInsured

1

1

Общ елемент.

1

1

Този елемент съдържа информация за това дали
има един или повече животозастраховани. Състои
се от общия елемент Дял (Share).

0/1 0/1 Клас животозастраховани. Този елемент се предоставя, когато в полицата животозастрахованите не
са поименно определени, а определяеми.
Трябва да съдържа:
1. Идентификация на класа (Class Identification).
Class
Identification

PAYEROFPREMIUMS

PayerType

Person
PayerShareType

1

1

Този елемент съдържа информация за класа животозастраховани лица. Избор между предварително
зададени стойности:
• „Employer“ – работодател;
• „Spouse/Partner“ – съпруг/партньор;
• „Parent/Children“ – родител/деца;
• „Own Business/Connected Entity“ – собствен бизнес/
свързано образувание.

0/1

n

Платец на премиите (Payer of Premiums) е лицето,
което реално заплаща застрахователните премии.
Трябва да бъде характеризирано от:
1. Вид на платеца (Payer Type);
2. Вид на дела на платеца на премиите (Payer Share
type);
3. Лице (Person).

1

1

Вид на платеца на премиите. Разграничението е
на базата на участието и качеството, което има
платецът. Стойността по подразбиране е „Absolute
Entitlement“, т.е. пълни права върху полицата. Останалите стойности имат за цел да разграничат
случаите, при които e използван тръст (когато
като бенефициент се посочва тръст/попечител на
тръст – видът на платеца е „On Behalf“, а когато
платец е доверителят на тръста – видът на платеца
е „Ultimate Beneficial Owner“).
Избор между предварително зададени стойности:
• „Absolute Entitlement“ – платецът действа от свое
име, не действа от името на друго лице;
• „On Behalf“ – действа от името и за сметка на
друго лице, не е действителният платец на полицата;
• „Ultimate Beneficial Owner“ – това е крайният
действителен платец, но е представляван от друго
лице, което действа от негово име;
• „Unknown“ – липсва информация.

1

1

Общ елемент.

1

1

Този елемент съдържа информация за това, дали
има един или повече платци на премии. Състои се
от общия елемент Дял (Share).
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0/1

n

Собственикът на полицата (Policy Owner) е лицето,
което е подписало и е настоящият собственик на
полицата.
Трябва да съдържа:
1. Вид на собственика на полицата (Policy Owner Type);
2. Вид на дела на собственика на полицата (Policy
Owner Share Type);
3. Лице (Person).

1

1

Вид на собственика на полицата. Разграничението
е на базата на участието и качеството, което има
собственикът на полицата. Стойността по подразбиране е „Absolute Entitlement“, т.е. пълни права
върху полицата. Останалите стойности имат за цел
да разграничат случаите, при които e използван
тръст (когато като собственик се посочва тръст/
попечител на тръст – видът на платеца е „On Behalf“,
а когато като собственик е посочен доверителят на
тръста – този елемент е „Ultimate Beneficial Owner“).
Избор между предварително зададени стойности:
• „Absolute Entitlement“ – платецът действа от свое
име, не действа от името на друго лице;
• „On Behalf“ – действа от името и за сметка на
друго лице, не е действителният платец на полицата;
• „Ultimate Beneficial Owner“ – това е крайният
действителен платец, но е представляван от друго
лице, което действа от негово име;
• „Unknown“ – липсва информация.

1

1

Общ елемент.

1

1

Този елемент съдържа информация за това, дали има
един или повече собственици на полицата. Състои
се от общия елемент Дял (Share).

1

n

Събитие.
Този елемент трябва да бъде характеризиран от:
1. Вид на събитието (Event Type);
2. Периодичност (Periodicity);
3. Информация за събитието (Event Info); и/или
4. Данъчна информация (Tax Info);
Може да съдържа още:
1. Друго лице (Counterpart);
2. Точна дата на събитието (Event Actual Date);
3. Предполагаема дата на събитието (Event Deemed
Date);

EventActualDate

0

1

Точна дата на събитието.

EventDeemedDate

0

1

Предполагаема дата на събитието.

EventType

1

1

Вид на събитието – може да бъде някое от следните:
1. Входящи събития (IN Events) – представляват
финансирането на животозастрахователната полица;
2. Изходящи събития (OUT Events) – представляват
плащания, извършени от застраховател (������
BGLIPPayer) на бенефициент (Beneficiary) в контекста на
животозастрахователна полица;
3. Входящи трансфери (TRANSFER IN Events) – представляват трансфер на пари към животозастрахователна полица.
4 . И з х о д я щ и т р а н с ф е р и ( T R A N S F E R OU T
Events) – представляват трансфер на пари извън
животозастрахователната полица, но не са изходящи
събития (OUT Events);
5. Други събития (OTHER Events) – представляват
широк кръг събития, които не са покрити от останалите категории събития;

POLICY OWNER

PolicyOwnerType

Person
PolicyOwnerShare
Type
EVENT
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6. Събития, свързани с печалба (YIELD Events) – представляват събития, свързани с получаването на печалба/доходност (напр. повишаването на капиталовата
стойност на полицата през определена година);
Входящи събития (IN Events) могат да бъдат разделени на:
• „Contribution“ – представляват премиите (вноските),
плащани от платеца на премиите по животозастрахователната полица;
• „Other/Unspecified“ – представляват всеки друг
вид входящи събития (IN Events), които не могат
да бъдат характеризирани с нито един от горните
видове входящи събития (IN Events).
Изходящи събития (OUT Events) могат да бъдат
разделени на:
• „Annuity“ – анюитет – това е плащане, направено
от застраховател/агент-платец (BGLIPPayer) към
бенефициент, получавано на регулярен интервал.
• „Lump sum at maturity“ – обща сума на падеж – инвестиционните полици са с фиксиран срок;
• „Death“ – смърт може да бъде основание за плащане;
• „Disability“ – инвалидност може да бъде основание
за плащане;
• „Illness“ – болест може да бъде основание за
плащане;
• „Surrender of rights/Repayment“ – Собственикът на
полицата (Policy Owner) може да реши да се откаже
от своите права по животозастрахователния продукт
и да получи общия размер на премиите (вноските),
които са изплатени на застрахователя (BGLIPPayer),
или да го поиска от него да върне (частично) премиите (вноските);
• „Other/Unspecified“ – представляват всички други
изходящи събития (OUT Events), които не могат
да бъдат характеризирани с нито един от горните
видове изходящи събития (OUT Events).
Входящи трансфери (TRANSFER IN Events) могат
да бъдат разделени на:
• „Scheme“ – представляват трансфери в самата
полица (напр. от един фонд на друг фонд);
• „�����������������������������������������������
National���������������������������������������
“ – представляват трансфери от една полица към друга полица в същата държава;
• „International“ – представляват трансфери от една
полица към друга полица в друга държава;
• „Other/Unspecified“ – друго/неуточнено.
Изходящи трансфери (TRANSFER OUT Events) могат
да бъдат разделени на:
• „Scheme“ – представляват трансфери в самата
полица (напр. от един фонд на друг фонд);
• „National“ – представляват трансфери от една полица към друга полица в същата държава;
• „International“ – представляват трансфери от една
полица към друга полица в друга държава;
• „Other/Unspecified“ – друго/неуточнено.
Други събития (OTHER Events) могат да бъдат
разделени на:
• „Collateral/Pledge“ – представляват това, че полицата е ползвана като гаранция/залог (напр. в
контекста на ипотека);
• „Advance In“ – възстановяване от страна на бенефициент поради получен аванс.
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• „Advance Out“ – представлява аванс, предоставен
на бенефициент;
• „Refund of premiums“ – тази стойност се използва
за т.нар. „периоди за отказ“ („cooling off periods“),
които позволяват на собственика на полицата да се
откаже от полицата в рамките на определен период
от време и да получи обратно премиите, които е
заплатил;
• „Acceptance by the Beneficiary“ – представлява
решение на бенефициента да приеме полица, която
му е предоставена от собственика на полица;
• „Other/Unspecified“ – друго/неуточнено.
Събития, свързани с печалба (YIELD Events), могат
да бъдат разделени на:
• „Yield“ – представляват дохода, генериран през данъчната година от животозастрахователния продукт
(този доход или неговата предполагаема стойност
може да бъдат обект на облагане в някои държави
членки на годишна база);
• „Other/Unspecified“ – друго/неуточнено.
Periodicity

Периодичност. Съдържа информация за това, дали
събитието е еднократно, или повтарящо се. Стойности:
1(OneOff) – еднократно; n(Spread) – повтарящо се;
Unknown – липсва информация.

EventInfo

0/1

n

Информация за събитието.
Трябва да е характеризирана от:
1. Вид на данъчното облагане (Taxation Type Event);
2. Финансова информация (Financial Info);
Може да съдържа още:
1. Статус (Status);
2. Вид на данъчната основа на събитието (Event
Basis Type).

FinancialInfo

0/1 0/1 Общ елемент. Съдържа финансова информация за
събитието.
Status

0

1

Този елемент позволява да се определи в случаите
на обезщетение или трансфер (не е приложимо за
останалите случаи) дали финансовата информация
съдържа данни за общия размер на премиите, нетния
доход или брутните постъпления. Връзката между
трите стойности е, както следва: общият размер на
премиите + нетния доход = брутните постъпления.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Total Premium Paid“ – общ размер на премиите;
• „Net Income/Profit“ – нетен доход;
• „Gross Event Proceeds“ – брутни постъпления.

TaxationType

1

1

Този елемент съдържа информация за вида на данъчното облагане, свързано със събитието, което е
осъществено в изпращащата държава членка.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Taxable Upon Receipt“ – постъпленията са обложени
с данък в момента на тяхното получаване;
• „Taxation Spread“ – животозастрахователният продукт не е обложен еднократно, когато е изплатен, а
облагането му се осъществява на части през годините, започвайки от момента на неговото изплащане;
• „Exempt“ – освободен от облагане, без да се уточнява дали е на основание вътрешното законодателство, или СИДДО;
• „Exempt national“ – освободен от облагане на основание вътрешното законодателство;
• „Exempt treaty“ – освободен от облагане на основание СИДДО;
• „Unknown“ – липсва информация.
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EventBasisType

0

1

Съдържа информация за това, каква е данъчната
основа на събитието. Състои се от общия елемент
вид данъчна основа (TaxableBasisType).

0/1

n

Данъчна информация за събитието дава възможност
на изпращащата държава да предостави информация
за данъците във връзка със събитието, които засягат
животозастрахователната полица.
Трябва да съдържа:
1. Данък (Tax);
2. Вид на данъка (Taxation Type Tax);
3. Финансова информация (Financial Info);
Може да съдържа още:
1. Вид на данъчната основа (Taxable Basis Type).

1

1

Информация за данъка.
Този елемент описва вида на данъчно третиране на
събитието в изпращащата държава членка.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Tax Relief or Deduction“ – данъчно облекчение;
• „Payment In“ – облагане при вноска;
• „Payment Out“ – облагане при плащане;
• „Transfer In“ – облагане при изходящ трансфер;
• „Transfer Out“ – облагане при изходящ трансфер;
• „Yield Tax/Capital Tax“ – облагане на годишна
доходност на полицата или увеличението на капитална стойност на полицата през съответната
данъчна година;
• „Other/Unspecified“ – друго/неуточнено.

TaxInfo

Tax

FinancialInfo

0/1 0/1 Общ елемент. Съдържа финансова информация за
данъка.
TaxationType

1

1

Съдържа информация за вида на данъчно облагане,
което е приложено в изпращащата държава.
Избор между предварително зададени стойности:
• „No Withholding“ – без данък – означава, че данък
не е удържан в изпращащата държава (данък може
да е дължим при последващ контрол);
• „Self-Instalment“ самоудържан данък – означава,
че данък не е удържан в изпращащата държава от
платеца, но получателят на дохода сам е платил
дължимия данък;
• „Withholding“ удържан данък – означава, че данък
е удържан в изпращащата държава в съответствие
с приложимото законодателство;
• „Final“ – окончателен данък – означава, че данък
е удържан и този данък е окончателен, не следва
да се подава данъчна декларация и задължението
за данък е погасено;
• „Unknown“ – липсва информация.

TaxableBasisType

0

1

Съдържа информация за това, каква е данъчната
основа. Състои се от общия елемент вид данъчна
основа (TaxableBasisType).
Приложение 3 –
пенсии
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TaxYear

1

1

Общ елемент. Информация за данъчната година.

BGPENPAYER

1

n

Платец (BGPENPAYER) е лицето (NON-NATURAL
PERSON), което изплаща или има задължение да
изплати пенсия на получател (Recipient).
Платец трябва да съдържа:
1. Юридическо лице (Non-natural Person) – общ
елемент
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2. Вид на платеца (Payer Type)
3. Брой получатели (CountPENRecipients).
Може да бъде характеризирана от:
1. Представител (Representative)
За платеца винаги се посочва български идентификационен номер (9 или 10 разряден ЕИК/Служебен
номер от регистъра на НАП).
NON-NATURAL
PERSON

1

1

Общ елемент.

Payer Type

1

1

Общ елемент. Съдържа информация за вида на
платеца.
Избор между предварително зададени стойности:
• „State-PoliticalSubdivision-LocalAuthority“ – държавата/политическо подразделение/местна власт;
• „Private“ – частноправен субект;
• „Mixed“ – смесено;
• „Unknown“ – липсва информация.

CountPEN
Recipients

1

1

Брой получатели, за които се подава информация.

Representative

0

1

Общ елемент. Представител (Representative) е лицето
(Person), което представлява платеца.

PENRECIPIENT

1

n

Получател (PENRecipient) е физическо лице (Natural
Person Ex BG), което получава пенсия.
Трябва да е характеризирано от:
1. Една или повече схеми (Schemes)
2. Физическо лице (Natural Person Ex BG) – общ
елемент
Може да бъде характеризирано и от:
1. Номер на получателя (Recipient Number)

NaturalPerson Ex BG

1

1

Общ елемент.

0

1

Посочва се номер на получателя, който служи
за идентификация на лицето и който е даден от
работодателя и е различен от данъчния идентификационен номер.

1

n

Пенсионна схема (Scheme) – трябва да съдържа:
1. Характер на схемата (Scheme Nature)
2. Вид на схемата (Scheme Kind)
3. Специална категория дейности (Special Activity
Category)
4. Данъчно третиране на вноските (Tax Treatment
Contributions)
5. Едно или повече събития (Event)
Може да бъде характеризирана и от:
1. Информац и я за номер на схемата (Scheme
Reference Info)
2. Капиталова стойност на схемата (Scheme Capital
Value)
3. Тип на схемата (Scheme Type)
4. Друга информация за схемата (Other Scheme Info)

1

1

Характер на схемата. Избор между предварително
зададени стойности:
• „Social Security Benefit“ – пенсии от държавно обществено осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване – отнася се за пенсиите по
Първи и Втори стълб;
• „Occupational Benefit“ – професиона лни пенсии – отнася се за пенсиите по Трети стълб (независимо дали се отнася за едно, или група от лица);

Recipient Number

SCHEME

Scheme Nature
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• „Occupational Benefit Individual“ – индивидуална
професионална пенсия – отнася се за пенсиите по
Трети стълб и касае определена пенсионна схема,
организирана за конкретно лице във връзка с осъществяваната трудова дейност (напр. специална
пенсионна схема, направена за изпълнителния
директор на дружество);
• „Occupational Benefit Collective“ – колективна
професионална пенсия – отнася се за пенсиите по
Трети стълб и касае пенсионна схема, организирана
за определена група от лица (напр. специална пенсионна схема, направена за всички служители на
едно дружество или за определена група служители,
които отговарят на определени критерии);
• „Individual Benefit“ – допълнителна пенсия – отнася
се за пенсиите по Трети стълб и касае физически
лица, които самостоятелно са решили да участват
в пенсионна схема;
• „Other Benefit“ – друга пенсия (напр. военна пенсия);
• Unknown“ – липсва информация.
Scheme Taxation
Right Source

0

1

Този елемент съдържа информация за правото на
облагане на схемата на изпращащата държава.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Taxation“ – означава, че пенсионната схема може
да бъде облагана в изпращащата държава (независимо дали е реално обложена);
• „Exempt“ – означава, че пенсионната схема е
освободена от облагане в изпращащата държава
(независимо дали на основание вътрешното законодателство, или СИДДО).

Scheme Kind

1

1

Този елемент съдържа информация за вида на пенсионната схема.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Retirement“ – този вид пенсия се получава, когато
получателят достигне определена възраст (съгласно
националните правила) и на основание извършвана
в миналото трудова/професионална дейност;
• „Early Retirement“ – пенсия при ранно пенсиониране се получава, когато получателят достигне определена възраст (съгласно националните правила),
която е по-ниска от нормалната пенсионна възраст,
и на основание извършвана в миналото трудова/
професионална дейност;
• „Old Age/Guarantee“ – този вид пенсия се получава,
когато получателят достигне определена възраст
(съгласно националните правила), но не е свързана
с упражнявана в миналото трудова/професионална
дейност;
• „Widows, Orphans and Other Dependants“ – този вид
пенсия се получава от вдовици, сираци или други
зависими лица (например при развод/раздяла);
• „Disability“ – специфична пенсия при инвалидност;
• „War“ – военна пенсия;
• „Other“ – друг вид пенсия;
• „Unknown“ – липсва информация.

Special Activity
Category

1

n

Този елемент съдържа информация дали получателят е осъществявал специална категория дейности.
Избор между предварително зададени стойности:
• „State Subdivision Authority (incl. federal, local…)“ – означава, че получателят е работил на държавна/
общинска работа (без да има повече информация
за това, дали дейността касае публична служба, или
е с частен характер);
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0
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0
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Scheme Reference

1

1

Scheme Reference
Type

0

1
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• „State Subdivision Authority (incl. federal, local…) as
Public Authority“ – означава, че получателят е осъществявал дейност за държавата на публична служба;
• „State Subdivision Authority in Business Activities“ – означава, че получателят е работил за държавата, но
не като публичен служител, а в дейност с частен
характер;
• „Private Sector“ – означава, че получателят е осъществявал дейност в частния сектор;
DT-PEN-1505: „International Organization“ – означава,
че получателят е осъществявал дейност за международна организация;
• „Other“ – друго;
• „Unknown“ – липсва информация.
Този елемент определя типа на пенсионната схема.
Позволява на изпращащата държава да определи
дали пенсионната схема е разходопокривна, или
капиталовопокривна.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Defined Benefits“ – пенсията е определена, независимо от това, какви са вноските през живота на
пенсионната схема. Получава се гарантирана сума,
определяна по формула;
• „Defined Contributions“ – пенсията е в резултат от
капитализирането на определените вноски и може да
варира в зависимост от доходността през годините.
Не се получава гарантирана сума;
• „Mixed“ – смесено;
• „Other“ – друго.
Общ елемент. Съдържа информация за това, какво
е данъчното третиране на вноските в пенсионната
схема.
Избор между предварително зададени стойности:
• „No relief“ – вноската не води до данъчно облекчение в изпращащата държава;
• „Relief Deductible“ – вноската може да доведе до
данъчно облекчение в изпращащата държава, но
няма информация дали то е ползвано;
• „Relief Deducted“ – вноската е ползвана като данъчно облекчение в изпращащата държава;
• „Mixed“ – вноската може да доведе до данъчно облекчение в изпращащата държава и част е ползвана;
• „Not Applicable“ – не е приложимо;
• „Unknown“ – липсва информация.
Друга информация за пенсионната схема, която не
е включена в някои от горните елементи.
Информация за номер на схемата позволява да се
идентифицира пенсионната схема.
Трябва да съдържа:
1. Номер на схемата (Scheme Reference)
Може да съдържа:
1. Вид на номера на схемата (Scheme Reference Type).
Този елемент съдържа идентификационен номер,
позволяващ да се идентифицира схемата.
Този елемент съдържа информация за вида на идентификационния номер на схемата.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Unique Tax Identification Number“ – уникален данъчен идентификационен номер;
• „Regulator Reference“ – номер, предоставен от
националния регулатор;
• „Scheme Tax Reference“ – друг номер, с който
пенсионната схема се идентифицира от данъчната
администрация;
• „Other“ – друго.
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0

n

Този елемент позволява на изпращащата държава да
предостави информация за капиталовата стойност
на схемата – средствата по индивидуалната партида.
Трябва да съдържа:
1. Стойност (Value)
2. Вид (Type)
3. Дата (Date)

Type

1

1

Вид на капиталовата стойност на схемата (Scheme
Capital Value Type). Избор между предварително
зададени стойности:
• „Acquired Reserves“ – представлява общата сума
на направените до момента вноски в схемата;
• „Future Value“ – представлява сумата, която ще бъде
изплатена на получателите към определен момент;
• „Taxable Value“ – представлява облагаемата стойност на схемата в изпращащата държава;
• „Redemption/Buyback Value“ – представлява стойността, на която получателят може да откупи своята
пенсионна схема;
• „Other“ – означава, че има информация за вида
на капиталовата стойност на схемата, но не попада
в изброените по-горе;
• „Unknown“ – липсва информация за вида на капиталовата стойност на схемата.

Date

1

1

Този елемент съдържа информация за това, кога е
изчислена стойността на схемата.

Value

1

1

Този елемент съдържа информация за размера на
капиталовата стойност и се състои от общия елемент Размер (Amount).

1

n

Този елемент отразява събитие (Event), което се е
случило и има ефект (положителен или отрицателен)
върху пенсионната схема.
Трябва да бъде характеризирано от:
1. Вид на събитието (Event Type)
2. Периодичност (Periodicity)
3. Данъчна информация (Tax Info)
4. Информация за събитието (Event Info)
Може да бъде характеризирано и от:
1. Начална дата на събитието (Event Start Date)
2. Крайна дата на събитието (Event End Date)
3. Вид на предоставянето на информация (Reporting
Type)

Event Type

1

1

Вид на събитието. Избор между предварително
зададени стойности:
• „Normal Payment“ – представлява нормално плащане, извършено от платец (Payer) към получател
(Recipient) в контекста на пенсионната схема;
• „Buyback – No Condition“ – представлява случай,
в който получателят (Recipient) решава да изкупи
обратно своята пенсионна схема преди срока;
• „ B u y b ack – D i s a bi l i t y or Ter m i n a l Me d ic a l
Condition“ – представлява случай, в който получателят (Recipient) решава да изкупи обратно своята
пенсия поради болест или друго медицинско състояние;
• „Buyback – O t her E xc eptiona l C ond ition s of
Release“ – представлява случай, в който получателят (Recipient) решава да изкупи обратно своята
пенсия поради друго изключително по характер
събитие/състояние;
• „Other/Unspecified“ – представлява всяко друго
изходящо събитие, което не е описано по-горе.

Event Start Date

0

1

Начална дата на събитието.

SCHEME CAPITAL
VALUE

EVENT
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Име на елемента

З

П

Event End Date

0

1

Крайна дата на събитието.

Periodicity

1

1

Периодичност на събитието.

Reporting Type

0

1

Вид на предоставянето на информация. Съдържа
информация за това, дали доходът по правоотношението между платеца и получателя е свързан с
плащане, право на получаване на доход, неизплатено (закъсняло) плащане или друго. Избор между
предварително зададени стойности:
• „Payment“ – плащане;
• „Entitlement“ – право на получаване на доход;
• „Arrears“ – неизплатен доход;
• „Other“ – друго.

EVENT INFO

Описание

Информация за събитието (Event Info) дава възможност изпращащата държава да предостави повече
детайли за събитието, което засяга пенсионната
схема.
Информация за събитието (Event Info) трябва да е
характеризирана от:
1. Вид на данъчното събитие (Taxation Type Event)
2. Съществуване (Existence), или
3. Финансова информация (Financial Info)
Точки 2 и 3 са алтернативни.
Може да бъде характеризирано и от:
1. Event Basis Type.
Existence

FinancialInfo

TAX INFO

ВЕСТНИК

0/1 0/1 Този елемент показва, че събитието съществува, но
за него няма финансова информация (Financial Info).
Елементът Existence се предоставя само когато не
може да бъде предоставена финансова информация.
Стойности: True или False.
0/1 0/1 Общ елемент.

Taxation Type
Event

1

1

Този елемент съдържа информация за данъчното
третиране на събитието. Избор между предварително
зададени стойности:
• „Taxable Upon Receipt“ – еднократно облагане при
получаването (напр. пенсията е обложена еднократно
при получаването є);
• „Taxation Spread“ – разгърнато облагане (напр.
пенсията не е обложена еднократно, а облагането
е на части през годините, започвайки от началото
на изплащането);
• „Exempt“ – освободено (пенсията е освободена
от облагане, без да има информация на какво основание);
• „Exempt national“ – пенсията е освободена от облагане на основание националното законодателство;
• „Exempt treaty“ – пенсията е освободена от облагане на основание СИДДО;
• „Unknown“ – липсва информация.

Event Basis Type

0

1

Вид на данъчното събитие. Състои се от общия
елемент TaxableBasisType.

0/1

n

Данъчна информация (Tax Info) съдържа информация за данъците, които са определени в резултат на
събитието, което засяга пенсионната схема.
Трябва да бъде характеризиран от:
1. Данък (Tax)
2. Вид на облагането (Taxation Type Tax)
3. Съществуване (Existence), или
4. Финансова информация (Financial Info)
Точки 3 и 4 са алтернативни.
Може да бъде характеризирано и от:
1. Вид на данъчната основа (Taxable Basis Type)
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Име на елемента

З

П

Описание

Tax

1

1

Този елемент съдържа информация за данъка/данъчното третиране, което се асоциира със събитието.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Tax Relief or Deduction“ – освобождаване от облагане с данък или ползване на данъчни облекчения
• „Payment In“ – данък при внасяне;
• „Payment Out“ – данък при плащане;
• „Transfer In“ – данък при входящ трансфер;
• „Transfer Out“ – данък при изходящ трансфер;
• „Yield Tax/Capital Tax“ – облагане годишната доходност на пенсионната схема или при увеличаването
на капиталовата стойност на пенсионната схема
през данъчната година;
• „Excess Contribution“ – облагане при вноски в поголям размер;
• „Other/Unspecified“ – друго/неуточнено.

Existence

FinancialInfo

2968

ВЕСТНИК

0/1 0/1 Този елемент показва, че събитието съществува, но
за него няма финансова информация (Financial Info).
Елементът Existence се предоставя само когато не
може да бъде предоставена финансова информация.
Стойности: True или False.
0/1 0/1 Общ елемент.

Taxation Type

1

1

Този елемент съдържа информация за вида на данъчно третиране в изпращащата държава. Избор
между предварително зададени стойности:
• „No Withholding“ – без данък, което означава, че
данък не е удържан в изпращащата държава (данък
може да е дължим при последващ контрол);
• „Self-Instalment“ – самоудържан данък, което
означава, че данък не е удържан от платеца в изпращащата държава, а получателят (Recipient) на
дохода е платил дължимия данък сам;
• „Withholding“ – удържан данък, което означава, че
данък е удържан в изпращащата държава в съответствие с приложимото законодателство;
• „Final“ – окончателен данък, което означава, че
данък е удържан и този данък е окончателен, не
следва да се подава данъчна декларация и задължението за данък е погасено;
• „Unknown“ – липсва информация.

Taxable Basis
Type

0

1

Вид на данъчната основа. Общ елемент. Показва
дали доходът е обложен на база действително получена сума съгласно сумата по договор, или на база
предполагаем доход.
Избор между предварително зададени стойности:
• „Actual“ – действителна стойност;
• „Contractual“ – стойност, определена в договора;
• „Notional“ – определена/предполагаема стойност;
• „Unknown“ – липсва информация.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 136
от 12 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-Н-2 от 17.01.2011 г.
о т На й ден Ге орг иев Ге орг иев с иск а не за
разрешаване изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР)
на м. Орландовци – Малашевци, кв. 98, УПИ
IV-1008, район „Сердика“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 180, том III, дело № 553/1965 г., удостоверение за наследници № 1362 от 17.08.2006 г. на
Найден Георгиев Станчев, удостоверение за наследници № 655 от 20.04.2006 г. на Нена Миткова
Станчева, удостоверение за наследници № 656 от
20.04.2006 г. на Георги Найденов Георгиев, скица
№ АС-9400-1351 от 9.09.2009 г. за УПИ IV-1008,
издадена от район „Сердика“, удостоверение № АС94-00-1208 от 28.10.2008 г., издадено от кмета на
район „Сердика“.
С писмо изх. № ГР-94-Н-2 от 25.01.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ на НАГ до
заявителя е указано да се представи актуална
скица за имота.
С ъ с з а я в лен ие вх . № Г Р-9 4 -Н-2/2 011 о т
17.03.2011 г. от Найден Георгиев Георгиев в
НАГ – СО, е внесено мотивирано предложение
за изменение на ПУП, скица № АС-9400-225 от
7.03.2011 г. за УПИ IV-1008, издадена от район
„Сердика“.
Искането за изменение на действащия ПУП
е разгледано от отделите: „Общ устройствен
план“, „Благоустройствени дейности и природни
ресурси“, „Комуникации и транспорт“, „Правен“
на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-637 от 3.05.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на проект за ИПР на УПИ IV-1008, район
„Сердика“, съгласно представеното мотивирано
предложение.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-Н-2 от 3.05.2011 г. на началник-отдел
„Градоустройство“.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-2 от 22.07.2011 г.
е внесен проект за ИПР на м. Орландовци – Малашевци, кв. 98, УПИ III-169, 895, УПИ IV-1008,
обособяване на нови УПИ IV-1008 и XX-1008 и
задънена улица по о.т. 687а – о.т. 687б с обяснителна записка. Приложени са геодезическо заснемане
и експертна оценка на съществуващата дървесна
растителност по смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверени от дирекция „Зелена система“ при СО
под № 94-С-СП-32/2011 от 4.7.2011 г.
С писмо изх. № ГР-94-Н-2 от 9.08.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ проектът е
изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ до кмета на район „Сердика“.
С писмо изх. № АС-6602-204-[3] от 19.10.2011 г.
кметът на район „Сердика“ с приложен разписен
лист удостоверява, че проектът е съобщен на заинтересованите лица и в законоустановения срок
е постъпило едно възражение от собствениците
на УПИ III-165, 895.
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Проек т ът за ИПР заедно с пост ъпилите
възражения е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-92 от 15.11.2011 г.,
т. 25, като е уважено подаденото възражение, като
проектът следва да се съобрази с вярната имотна
граница съобразно приложените документи за
собственост.
С писмо изх. № ГР-94-Н-2 от 1.12.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ до заявителя
е указано да се изпълни протоколното решение.
Допълнително с писмо изх. № ГР-94-Н-2/2011
от 13.01.2012 г. заявителят е информиран за необходимостта проектът да се преработи съобразно
одобрената кадастрална карта на територията, да
се представят скица от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК) и комбинирана
скица за пълна и частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР.
С писмо вх. № ГР-94-Н-2/2011 от 26.02.2014 г.
от Найден Георгиев Георгиев е внесен преработен
проект за ИПР с корекции във виолетов цвят заедно с обяснителна записка, комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, скица № 785006 от 6.11.2012 г. за
ПИ с идентификатор № 68134.509.1008, издадена
от Службата по геодезия, картография и кадастър – София (СГКК – София).
Проектът е съгласуван от отделите при НАГ
и с писмо изх. № ГР-94-Н-2 от 10.06.2014 г. на
началника на „Подробни устройствени планове“
е изпратен в район „Сердика“ за съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № АС-6602-204-11 от 3.10.2014 г.
кметът на район „Сердика“ с приложен разписен лист удостоверява, че проектът е съобщен
на всички заинтересовани лица и в законоустановения срок е постъпило 1 бр. възражение от
собствениците на УПИ III.
С протокол № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 12,
на ОЕСУТ проектът е разгледан и приет на основание чл. 19, ал. 3 ЗУТ. Във връзка с чл. 21,
ал. 7 ЗОС същият се изпраща по компетентност
в СОС за одобряване.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта е със
Заповед № РД-09-50-637 от 3.05.2011 г. на главния
архитект на Столична община преди влизане
в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.),
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да
се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за одобряване на ПУП е направено от заинтересованите лица по смисъла на
чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатори 68134.509.1008 – предмет на плана, което
се установява от приложените документи за
собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. Орлан
довци – Малашевци, район „Сердика“, е одобрен
със заповеди № РД-09-50-523 от 16.10.1996 г. и № РД09-092 от 15.12.1998 г. на главния архитект на СО.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
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Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ изменението на плана за
регулация да се изработва върху действаща такава
се обосновава на промяна в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП, и
е основание за изменението му по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда изменение на УПИ IV-1008, като
се обособяват по имотните граници на ПИ с
идентификатор 68134.509.1008 нови УПИ IV-1008
и УПИ ХХ-1008, като за последния транспортният достъп се осигурява със задънена улица по
о.т. 687а – о.т. 687б, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. С проектирането по имотни граници съобразно одобрената
кадастрална карта автоматично се променя и
УПИ III-169, 895.
Вътрешнорегулационната линия на УПИ IV1008 се изменя с оглед съвпадането є с имотната
на ПИ с идентификатор 68134.509.1008 по КККР.
Предвид това в тази част на ИПР е налице основанието в чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.
По отношение на обособяването на нови УПИ
IV-1008 и УПИ XX-1008 е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
С проекта за ИПР е спазен чл. 81, ал. 1 ЗУТ,
тъй като задънената улица о.т. 687а – о.т. 687б
осигурява достъп на УПИ XX-1008 и ширината
е котирана 3,5 м.
В съответствие с чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицето на
УПИ XX-1008 е предвидено с ширината на тупика.
Предназначението на новите УПИ е за жилищно строителство, което е допустимо в устройствена зона „Жм“, в която попада имотът,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ в условията на
чл. 19, ал. 3 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм) и изготвеният проект за ИПР
отговаря на устройствената зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Изпълнено е изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предви ж да изг ра ж дане на зад ънена у л и ца п р е з и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.509.1008 – частна собственост, което налага
отчуждаване на част от същия, поради което и
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на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри ПУП – ИПР е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 19, ал. 3, чл. 81, ал. 1
и 3, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 12, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Орландовци – Малашевци, кв. 98,
като от УПИ IV-1008 се обособяват по имотните
граници на ПИ с идентификатор 68134.509.1008
нови УПИ IV-1008 и УПИ XX-1008, задънена
улица по о.т. 687а – о.т. 687б, при което автоматично се променя регулационната граница и на
УПИ III-169, 895 по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и защриховки, с корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
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 „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2865

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1725
от 17 април 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 № 177 от
26.03.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 8.06.2015 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 самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.6281.1.1
(помещение към трафопост), София, ж.к. Младост 1, до бл. 61, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин-
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ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.06.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2809
РЕШЕНИЕ № 1727
от 17 април 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 № 176 от
26.03.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 3.06.2015 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 магазин 2, София, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 32А, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 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 1.06.2015 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2810
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РЕШЕНИЕ № 1728
от 17 април 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 № 176 от
26.03.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 4.06.2015 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 магазин 2, София, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 33, ет. 1, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 47 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4700 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 2.06.2015 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2811
РЕШЕНИЕ № 1729
от 17 април 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 № 248 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 1.06.2015 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 I, кв. 57, м. Лагера, София,
ул. Звездел 2 – 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 285 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (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 28.05.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2812
РЕШЕНИЕ № 1730
от 17 април 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 № 74 от 12.02.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 2.06.2015 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 поземлен имот с идентификатор 68134.4090.498, УПИ XXII и УПИ XVIII кв.
2, м. В.з. Американски колеж – I ч., София, ул.
182, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 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 29.05.2015 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.
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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2813
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 48-23
от 17 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на обслужваща улица в
обхват от о.т. 337 по действащ ПУП – ПУР до
кръстовището с ул. Транспортна при о.т. 808А,
Бургас, за обслужване на УПИ в границите на
устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас
в разширение на населеното място, местност
Тъмното (бивша местност Хайнлъка) в землището на гр. Бу ргас, съгласно приложения
проект с таблицата на засегнатите от трасето
на улицата имоти.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
2832
РЕШЕНИЕ № 49-12
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява план-схема на организация на движението на територия с граници: на север – бул.
Сан Стефано, на изток – бул. Демокрация, на
юг – ул. Булаир и бул. Иван Вазов, и на запад – бул. Мария-Луиза, по плановете на ЦГЧ и
ж.к. Възраждане, Бургас, съгласно приложените
графична и текстова част.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
За председател:
Д. Грудев
2833
РЕШЕНИЕ № 49-13
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ
на спортно-атракционен, развлекателен и рекреационен парк „Езеро“, по плана на гр. Бургас.
2. Одобрява план-схема за разполагане на
преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ в парк „Изгрев“, кв. 56, по плана на ж.к. Славейков, Бургас.
3. Одобрява план-схема за разполагане на
преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ в районен
парк, кв. 45, по плана на ж.к. Славейков, Бургас.
4. Одобр ява изменение и допълнение на плансхема за разполагане на преместваеми обекти по
чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ на Приморски парк,
Бургас, като отпадне обект Е-33 в Приморски
парк, Историческо ядро.
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Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
За председател:
Д. Грудев
2834
РЕШЕНИЕ № 49-16
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и предвид
представените съгласувателни писма и становища, решение на ЕСУТ, взето с протокол № 13 от
28.05.2014 г., и решенията на комисията по чл. 210
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява актуализация на ПУП – ПРЗ на
ж.к. Изгрев, Бургас – окончателен проект, ведно
с правилата и нормите за неговото прилагане
съгласно приложената графична и текстова част.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
За председател:
Д. Грудев
2835

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 739
от 11 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 21 ЗОЗЗ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и чл. 85, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация Общинският съвет – гр. Ихтиман, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП външно
ел. захранване 20 KW към ПОСВ – Ихтиман,
довеждащ колектор до ПОСВ – Ихтиман, главен
канализационен клон 1, канализационен клон 68,5
и заустващ канал от ПОСВ във връзка с обект:
Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман.
2. Възлага на кмета на община Ихтиман да
издаде заповед за право на преминаване.
Председател:
Д. Бонев
2840
РЕШЕНИЕ № 742
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 21 ЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Ихтиман, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП линейна
част и технологични площадки на трасе на входно/изходни газопроводи (шлейфи) за връзка на
КС Ихтиман с магистрален газопровод, землище с. Стамболово, ЕК АТТЕ 04830, с. Мирово,
ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман, обект: „Строеж
4 – „Реконструкция на КС Ихтиман“ – Етап ІІ“.
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2. Възлага на кмета на община Ихтиман да
издаде заповед за право на преминаване през
засегнатите имоти – общинска собственост.
Председател:
Д. Бонев
2845

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 80
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 93, кадастрален район 103 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Царевец,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
2826

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1096
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
кабелни трасета с обща дължина около 1686 м, от
които 185 м в землището на с. Старчево и 1501 м
в землището на с. Рупите, през имоти съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти.
2. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) –
трасе за газов концентрат с дължина около 160 м
в землището на с. Рупите през имоти съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти.
3. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе за шлейфи с дължина около 162 м в
землището на с. Рупите през имоти съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калапсъзов
2827

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 118
от 7 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7
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ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 239 – Смф
(смесена многофункционална зона), в местност
Кошовете по кадастралната карта на с. Труд, която
включва поземлени имоти с идентификатори: част
от 73242.224.143, част от 73242.224.47, 73242.224.35,
част от 73242.223.113, част от 73242.225.148,
73242.225.14, 73242.225.73, 73242.225.74, 73242.225.66
и част от 73242.224.36, представляващи земеделски земи и обслужващите ги земеделски пътища
по кадастралната карта на с. Труд, с обща площ
57 дка по приложения проект – неразделна част
от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2871
РЕШЕНИЕ № 119
от 7 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
създаване на нова структурна единица 644 – Смф
(смесена многофункционална зона), в местност
Чифлика по кадастралната карта на с. Скутаре,
която включва поземлен имот с идентификатор
№ 66915.31.29, представляващ земеделска земя по
кадастралната карта на с. Скутаре, с обща площ
9,430 дка по приложения проект – неразделна
част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2872
РЕШЕНИЕ № 120
от 7 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
създаване на нова структурна единица 645 – Смф
(смесена многофункционална зона), в местност
Ралчовица по кадастралната карта на с. Труд,
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която включва поземлен имот с идентификатор
№ 73242.50.8, представляващ земеделска земя
по кадастралната карта на с. Труд, с обща площ
3,276 дка по приложения проект – неразделна
част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2873

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1347
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления
имот, необходимост от осигуряване на целесъоб
разно застрояване във връзка с чл. 9, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т. 2, ал. 2, чл. 7, ал. 1,
2 и 3 Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 005297 в м-ст
Бадемите, землище с. Порой, община Поморие,
като се обособява част от имота за застрояване
с площ 8635 кв. м за изграждане на селскостопански сгради и съоръжения за съхранение на
продукция, инженерни мрежи и съоръжения за
благоустрояване на имота и жилищни сгради
за обитаване; с отреждане „За предимно производствена зона“ и градоустройствени показатели: Н – 2 ет.<10 м; Пзастр – 20 %; Кинт. – 0,4;
К озел. – 40 %; ЗЖП (застроена жил. площ)<10 %
от ЗП (застроена площ)<200 кв. м, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
2858

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 67
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод – съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот
№ 129026, местност Петков кръст в землището
на с. Годлево, община Разлог, с възложител „Маноли Тур“ – ЕООД, представлявано от Кадифка
Крайнова. Планът е изложен в стая № 306 на
общината.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
2831

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1796
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
39 700 лв., приета с Решение № 1533 от 25.09.2014 г.
на ОбС (ДВ, бр. 94 от 2014 г.), с 30 % и обявява
за начална тръжна цена сумата 27 790 лв.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
ПИ с идентификатор № 65231.908.371 с площ
378 кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване, съгласно одобрената със Заповед
№ РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр. Самоков,
идентичен с УПИ – парцел ХLІІІ-2779 в кв. 323
по регулационния план на гр. Самоков, ведно
със сграда с идентификатор № 65231.908.371.1
със застроена площ 55 кв. м, брой етажи: два,
предназначение: жилищна сграда, еднофамилна,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10383/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 27 790 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2846
РЕШЕНИЕ № 1798
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.30, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 0, обект сладкарница, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за търговска дейност,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
169,11 кв. м, прилежащи части: общи части:
33,02 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10003/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
244 470 лв. без ДДС;
1.2. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.31, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 0, обект 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение
на обекта: за офис, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 50,75 кв. м, прилежащи части:
общи части: 9,91 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10004/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 73 500 лв. без ДДС;
1.3. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.51, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение
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на обекта: за офис, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 63,83 кв. м, прилежащи части:
общи части: 15,28 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10024/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 92 500 лв. без ДДС;
1.4. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.52, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение
на обекта: за офис, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 42,13 кв. м, прилежащи части:
общи части: 10,09 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10025/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 60 924 лв. без ДДС;
1.5. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.53, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение
на обекта: за офис, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,75 кв. м, прилежащи части:
общи части: 10,96 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10026/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 66 180 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 5
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
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одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба или предварителен
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6, 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2848
РЕШЕНИЕ № 1799
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажба на следните общински
недвижими имоти:
1.1. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
1.2. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
1.3. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20 кв. м, и общи части: 7,79 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
1.4. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
1.5. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
1.6. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
1.7. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 9 – 3,80 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
1.8. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
1.9. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
1.10. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
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1.11. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
1.12. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
1.13. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
1.14. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
1.15. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
1.16. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 9998/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв. без ДДС;
1.17. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв. м, и общи части: 7,89 кв. м,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
1.18. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
1.19. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
1.20. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
1.21. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
1.22. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
1.23. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
1.24. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
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площ по документ: 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи части: 8,01 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10017/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 36 100 лв. без ДДС;
1.25. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 10
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 2 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба или предварителен
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
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на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6, 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2849
РЕШЕНИЕ № 1805
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор № 65231.905.213
с площ 248 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване, номер по предходен план:
УПИ – парцел ХІV-1029 в кв. 51, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65231.905.214,
65231.905.215, 65231.905.389, 65231.905.212, ведно
с построените в него сгради: № 65231.905.213.1
със застроена площ 110 кв. м, брой етажи: два,
и сграда № 65231.905.213.2 със застроена площ
21 кв. м, брой етажи: един, съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на
изпълнителния директор на АК кадастрална
карта на гр. Самоков, актуван с АОС № 12920 от
19.05.2014 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 74 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър-
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га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2847

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 113
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 25 от
протокол № 1 на ОЕС по УТ при Община Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за проектно трасе на кабел 20 kV за УПИ
№ 007001, местността Барата, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград.
Трасето на електропровода преминава през
ПИ № 000057 – полски път, ПИ № 000047 – път
IV клас, в землището на с. Вълково, община
Сандански, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
Я. Аргиров
2874
РЕШЕНИЕ № 114
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 29,
протокол № 2 на ОЕС по УТ при Община Сандански от 13.03.2015 г. Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за проектно трасе на водопровод за УПИ
№ 011004 , местността Зигвели, землище на с. Зор
ница, община Сандански, област Благоевград.
Трасето започва от ПИ № 003005 – резервоар,
и преминава през поземлени имоти – общинска
собственост: ПИ № 000041 – полски път, ПИ
№ 000042 – полски път, ПИ № 000050 – полски
път, и ПИ № 000053 – полски път, в землището
на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
Я. Аргиров
2875
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед
2828

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 115
от 26 март 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 30,
протокол № 2 на ОЕС по УТ при Община Сандански от 13.03.2015 г. Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за проектно трасе на кабел 20 kV за УПИ
№ 011004 , местността Зигвели, землище на с. Зор
ница, община Сандански, област Благоевград.
Трасето преминава през поземлени имоти – общинска собственост: ПИ № 000042 – полски път,
ПИ № 000050 – полски път, и ПИ № 000053 – полски път, в землището на с. Зорница, община
Сандански, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
Я. Аргиров
2876

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 48.2
от 9 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за изменение на подр обен
устройствен план – план за регулация за квартали 2А, 2, 6 и 7, ПУП с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас, като се създават: улица
с о.т. 28 – 28а – 28б – 143, улица с о.т. 28б – 28в
и улица с о.т. 4а – 4б – 28а; в квартал 2а се
обособяват УПИ: I – за стадион, II – за производствена и складова дейност, III – за фотоволтаични системи, IV – за база за селскостопанска
техника, V-35 – за производствени и складови
дейности, и VI – за обществено обслужване;
в квартал 2 се обособяват УПИ: I – за производствени и складови дейности, и II – за складови, административни и жилищни функции;
в квартал 6 се обособяват УПИ: I, II, III, IV и
V – за жилищни нужди, VI – за озеленяване,
VII – за паркинг, VIII – за КОО, IХ – за КОО,
и Х – за КОО; в квартал 7 се обособяват нови
УПИ: Х – за озеленяване, ХI – за озеленяване,
и ХII – за КОО.

РЕШЕНИЕ № 796
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове
за водоснабдяване и електрозахранване, комуникационно-транспортен план на пътна връзка
за поземлен имот № 77195.341.32, м. Халилово,
гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.341.32, м. Халилово,
землище на гр. Хасково, се определя конкретно
предназначение – „за склад за селскостопанска
техника“, при следните показатели:
– етажност – 1 до 3 етажа, височина – 3 м
до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 65 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – до
20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Югоизточната ограничителна линия на застрояване отстои на 25 м от края (ръба) на платното
за движение.
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура с техните сервитутни ивици са
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
2877

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 508
от 20 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 2 и
чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1
ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № 4 от 6.03.2015 г.
Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външен захранващ п.п. водопровод до ∅ 90, от т. 2
до т. 4“, за имот № 501.2005, за който е образуван УПИ V в кв. 138 по плана на с. Щръклево,
община с. Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община с. Иваново
да предприеме необходимите действия по обявяването му.
Председател:
М. Драшков
2836
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6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка
с чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „в“, чл. 143, ал. 1,
чл. 144, ал. 1 – 3 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издал на
Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ Разрешение за
строеж № РС-22 от 23.04.2015 г. за строеж: „Железопътна линия № 2 София – Мездра – Горна
Оряховица – Каспичан – Синдел – Варна – реконструкция от км 55+025 до км 55+390 в междугарието Лакатник – Елисейна, за неотложно
укрепване на слабо място от км 55+025 до км
55+100“ за етап: „Укрепване на насипа на железния път чрез пилотна конструкция с дължина 60
м от км 55+035 до км 55+095. Стена с h = 4,5 м,
дебелина 70 см – удължаване на съществуващата
стена по нарастване на километража“, на територията на землището на с. Оплетня, община
Своге, Софийска област. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2953
87. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 18/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Габриела Методиева Гоцева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
2884
88. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 33/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Мария Тодорова Пенкова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
2885
89. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 9/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Боряна Маринова Венчарска – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
2886
90. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 34/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Марияна Лазарова Николова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
2887
760. – Академията на МВР, София, обявява
конкурс за доцент, висше училище за лице, работещо по трудово правоотношение: област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
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„Химия, учебна дисциплина „Химия“, в катедра
„Фундаментални и общоинженерни науки“ към
факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“ при Академията на МВР – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – Академия на МВР, п.к.
555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.
2881
397. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
доценти по: професионално направление 5.13.
Общо инженерство, научна специалност „Информационни технологии за решаване на инженерни
задачи“ – един за нуждите на катедра „Информатика“; професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Приложение
на компютърни технологии в миннодобивната
промишленост“ – един за нуждите на катедра „Информатика“; главни асистенти по: професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Разработка и експлоатация на нефтени, газови и
газокондензатни находища“ – един за нуждите на
катедра „Сондиране, добив и транспорт на нефт и
газ“; професионално направление 5.8. Проучване,
добив и обработка на полезните изкопаеми, научна
специалност „Механизация на мините“ – един за
нуждите на катедра „Механизация на мините“;
професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна
специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“ – един за нуждите на катедра „Обогатяване
и рециклиране на суровини“; професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Геология и проучване на полезните изкопаеми“
(неметални полезни изкопаеми) – един за нуждите
на катедра „Геология и проучване на полезните
изкопаеми“; професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Методи
и техника на геоложките проучвания“ (сеизмични методи на проучване) – един за нуждите
на катедра „Приложна геофизика“, всички със
срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в МГУ „Св.
Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор
„Студентска и преподавателска мобилност“, ет. 3,
стая 79, тел. (02) 80-60-209.
2883
15. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, по научни специалности 05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили (по
учебните дисциплини: „Огнева подготовка със
стрелково оръжие“, „Методика на огневата подготовка“, „Танко-огнева подготовка“, „Теория на
стрелбата и огнева подготовка“, „Обща тактика“,
„Тактика на мотопехотните и танковите войски“
и „Методика на тактическата подготовка“), за
военнослужещ в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни
войски“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“. Изисквания към кандидатите:
– подполковник или майор (с изпълнени
условия по чл. 21 от Правилника за прилагане
на ЗОВС на РБ) с код на длъжността 3142 9001;
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майор (капитан с изпълнени условия по чл. 21 във
връзка с чл. 33, ал. 2 от Правилника за прилагане
на ЗОВС на РБ) с код на длъжността 3131 9026,
ВОС – 1011 или 1201;
– да са придобили образователна и научна
степен „доктор“;
– да владеят английски или френски език на
ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG 6001;
– да притежават разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво не по-ниско
от „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова
разрешение, следва да отговарят на изискванията
на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация).
Документите да отговарят на изискванията на
Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. на министъра на
отбраната и Заповед № ОХ-214 от 26.03.2015 г. на
министъра на отбраната. Заповедите са обявени
на сайта на Министерството на отбраната. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76. За контакти – тел. 062/618832.
2969
11. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява
един конкурс за професор по специалност шифър 01.06.10 Биохимия, код 4.3. Биологически
науки, за нуждите на секция „Експериментална
ангология“ – Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института, 1113
София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.
2882
63. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през март 2015 г. са продадени следните обекти
за приватизация: 1. помещение с идентификатор
68134.4091.608.2.192, ж.к. Младост 2, бл. 207, вх. 1,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Младост“, София, продадено на Любослава Георгиева Торлакова за 95 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. поземлен имот с
идентификатор 68134.1385.2231 в УПИ III, кв. 57,
м. Ломско шосе, ж.к. Надежда – 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, София, продаден на „Болгарстрой“ – ЕООД,
представлявано от Милен Димитров Янков, за
75 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 15 000 лв.; продажната
цена на обекта с ДДС е в размер 90 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 3. УПИ XIX-9,
кв. 129А, местност Зона Б-4, бул. Иван Иванов
100, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, София, продаден на
„Випера Инвестмънтс“ – ООД, представлявано
от Йордан Илиев Джермански, за 112 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 22 400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 134 400 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. УПИ XIII-93, кв. 31а,
м. НПЗ Средец, ул. Охридско езеро и ул. Никопол
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2 – 4, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, София, продаден на
„Нео инженеринг“ – ЕООД, представлявано от
Николай Димитров Самарджиев, за 700 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 140 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 840 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
2814
1. – Община гр. Брацигово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите собственици, че е изготвен
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация на с. Жребичко за част от кв. 19 – УПИ
ХІХ-329, УПИ XX-329 и УПИ ХХІ-328, 327, 325;
за част от кв. 20 – УПИ ХІV – търговия и туризъм, и УПИ XV – за озеленяване; за част от кв.
27 – УПИ І – за озеленяване, УПИ ІІ – за търговия и туризъм, УПИ ІІІ – ТУ, и УПИ ІV – за
озеленяване, и улици с о.т. 58-63, 63б-68в и 63-68.
Планът се намира в общинската администрация,
гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов 6А, ет. 2, стая
№ 5, дирекция „СА“, тел. 03552/20-65, вътр. 106, и
може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2829
7. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за определяне на
трасета на външно подземно електрозахранване
и водопроводно отклонение за обект „Автокъща
и автосервиз“, предвиден за изграждане в поземлен имот № 005026, местност Вейнико, землище
на с. Блатино. Трасето на външно подземно ел.
захранване започва от съществуващ стоманобетонов стълб на въздушен електропровод ниско
напрежение чрез нова кабелна линия НН в
изкоп с кабели СВТ и преминава през селскостопански път – имот № 005058, землище на
с. Блатино, и през път ІV клас – имот № 000014,
землище на с. Блатино – имоти – публична общинска собственост, с обща дължина на трасето
596 м. Трасето на водопроводното отклонение
за обект „Автокъща и автосервиз“ започва от
водопровод ГТ-6-1, собственост на „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Дупница, преминава през
селскостопански път – имот № 005058, землище на с. Блатино, и през път ІV клас – имот
№ 000014, землище на с. Блатино – имоти – публична общинска собственост, с обща дължина
на трасето 35 м. Проектът и придружаващата
го документация се намират в стая № 9, ет. 1
в сградата на общината. 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 общинската
администрация.
2879
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14. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, както следва: 1. изменение на план
за улична регулация между осови точки 504 и 505
в междублоковото пространство на квартали 210
и 212 по плана на гр. Казанлък; 2. изменение на
план за регулация за урегулиран поземлен имот
(УПИ) I – „За жилищно строителство и КОО“, в
квартал 212, и УПИ I – „За ЖС и полуподземни
гаражи“, в квартал 210 по плана на гр. Казанлък;
3. план за застрояване с предвиждане за 8 масивни
гаража. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2830
1. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за улична
регулация на гр. Оряхово, област Враца. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в сградата
на общинската администрация – Оряхово, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него, ако имат такива.
2880
10. – 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
захранване на ПИ 030061, м. Балабанова чешма,
землище на с. Царевец: част „Електро“ с трасе
през ПИ 000677, ПИ 029138, ПИ 000215 по КВС на
с. Царевец и част „ВиК“ с трасе през ПИ 000067,
ПИ 041006, ПИ 000223, ПИ 030064 по КВС на
с. Царевец. 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.
2888
3. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация на част от кв. 1200,
ж.р. Каменец, гр. Хасково. Изменя се уличната рег улационна лини я на бул. Освобождение от поз. имот № 77195.744.240 на юг до
имот № 77195.744.275. Регулационната линия
се проектира по източната граница на имоти
№ 77195.744.240, 77195.744.449, 77195.744.530,
7 71 9 5.74 4 .435, 7 71 9 5.74 4 .43 6 , 7 71 9 5.74 4 . 2 7 0 ,
77195.744.271, 77195.744.486, 77195.744.275. В кв.
1200 по регулационния план на ж.р. Каменец,
Хасково, се проектира нова улица с нови осови
точки 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310.
Ширината на новата улица е 6 м (два тротоара
по 1 м и улично платно 4 м). Новопроектираната улица ограничава нов квартал с нов номер
1227. Планът за регулация е нанесен с кафяви и
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зелени линии и надписи в проекта. Проектът се
намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на това обявление заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2878
31. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 1, чл. 143,
ал. 1 и 2, чл. 144, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 1
от 27.04.2015 г. на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски
7, и ЕИК 000970496, представлявана от Георги
Славов – к мет на община Ямбол, за обект:
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен
и Стралджа – І етап (клетка1)“, разположен в
землищата на с. Хаджидимитрово и Дражево,
община „Тунджа“, област Ямбол, при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК. Обектът е втора категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ ЗУТ за
категоризацията на видовете строежи. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Административния съд – Ямбол, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Ямбол. Разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК.
2925
4. – 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: „Ел. кабел, захранващ ПИ 000587“
в местност Селище в землището на с. Красен,
община Иваново, област Русе. Проектът се намира в дирекция „УТОСХД“ в административната
сграда на Община – 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 му в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2837
5. – 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: „Водопроводно отклонение,
захранващо ПИ 000587“ в местност Селище
в землището на с. Красен, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в дирекция
„УТОСХД“ в административната сграда на Община с. Иваново, ул. Олимпийска 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават в
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общината писмени възражения, предложения и
искания по проекта в 30-дневен срок от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2838

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, трето отделение, призовава Станка Губиделникова Велманс
с последен адрес Франция, гр. Париж, да се яви
в съда на 11.05.2015 г. в 10 ч., 2 зала, като касационен жалбоподател по адм.д. № 11498/2009 г.
с Областен управител на област София и други
срещу решение по адм.д. № 1985/2004 г. на Софийски градски съд, Административна колегия,
III „З“ състав.
2816
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че по Заповед
№ ОА-АК-411 от 9.03.2015 г., с която областният
управител на област Благоевград оспорва Решение № 571 от протокол № 44 от 12.02.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Сатовча, и Решение
№ 591 от протокол № 45 от 20.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Сатовча, е образувано адм.д.
№ 286/2015 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.05.2015 г. от 10 ч.
2956
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Младен Пантев Чукарски, Гергана Пантева
Ризакова, Иван Благоев Митев, тримата от Благоевград, и Даринка Благоева Митева от с. Еленово
срещу Заповед № 182 от 9.02.2015 г. на кмета
на община Благоевград, с която на основание
чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация (ПР) за УПИ ІІ в кв. 1
по плана на ж.к. Еленово 2, Благоевград, чрез
образуване на нов УПИ VІІ с предназначение
„За жилищно строителство“, отреден за имот с
идентификатор 04279.627.9 по кадастралната карта
на Благоевград, е образувано адм.д. № 151/2015 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.06.2015 г. от 10 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; з) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле-
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нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
2957
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Владимир
Георгиев Христов и Сълзина Германова Торбова
с искане да бъде обявено за нищожно Решение
№ 4251-7 по протокол № 44 от 2.08.2006 г. на Общинския съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2006 г.),
с което е одобрен план за регулация и застрояване на курортна зона Прибой, землището на
кв. Галата, гр. Варна, в частта на имот ІІІ-72037.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по адм. дело № 3534/2014 г.
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
2817
Административният съд – Пловдив, административно отделение, IX състав, призовава Анастасия Константинова Куцоглу с последен адрес
област София, (Столична) община Столична,
София, ж.к. Младост 2, бл. 206, вх. 8, ет. 1, ап.
2, чрез Георги Бъчваров, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 2.06.2015 г. в 13,30 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 2384/2014 г.,
заведено от Венета К. Станева, Евгения А. Станева, Елисавета А. Станева, Елена Х. Станева,
Станка Ц. Бурова, срещу Заповед № 14ОА1918 от
25.07.2014 г. на вр.и.д. кмет на община Пловдив.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2954
Административният съд – Пловдив, административно отделение, IX състав, призовава
Василка Константинова Куцоглу с последен адрес
област София, (Столична) община Столична,
София, ж.к. Младост 2, бл. 206, вх. 8, ет. 1, ап.
2, чрез Георги Бъчваров, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 2.06.2015 г. в 13,30 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 2384/2014 г.,
заведено от Венета К. Станева, Евгения А. Станева, Елисавета А. Станева, Елена Х. Станева,
Станка Ц. Бурова, срещу Заповед № 14ОА1918 от
25.07.2014 г. на вр.и.д. кмет на община Пловдив.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2955
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че срещу Решение
№ 444 от 14.07.2011 г. на Столичния общински
съвет, с което е одобрен проект за изменение на
плана за регулация на УПИ ХХVІ-1684, СО и
ХХV-1072 и плана за застрояване на нови УПИ
ХХVІ-1684 и ХХХІІІ – за КОО, кв. 2, м. Киноцентър – ІІІ част, район „Витоша“, с искане за
прогласяване нищожността му, е образувано
адм. д. № 607/2015 г., насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 11.06.2015 г. от
13,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
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„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.
2818
Районният съд – Ивайловград, уведомява
Бахижа Хасан, родена на 3.10.1995 г. в Мароко,
с адрес с. Нова ливада, община Ивайловград, че
има качеството на ответница по гр.д. № 30/2015 г.
по описа на съда, образувано по предявен от Хамиди Халит Хасан иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК, като є указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на съда за връчване
на книжа по делото.
2819
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 80 състав, на основание чл. 560 – 568 ГПК
кани държателя на временно удостоверение № 1
от 10.10.2007 г. за 6 000 000 броя поименни акции с
номинал 1 лев от № 1 до № 6 000 000 от капитала
на „Си Ди Дивелопмънтс“ – EАД, София, ЕИК
175376156, което временно удостоверение е заложено със заложно джиро от 4.04.2011 г., с което
„Си Ди Мениджмънт“ – ЕООД, ЕИК 175413416,
е предоставило в залог на „Корпоративна търговска банка“ – АД, ЕИК 831184677, правата по
това временно удостоверение без правото на глас
в общото събрание на акционерите на „Си Ди
Дивелопмънтс“ – ЕАД, София, ЕИК 175376156 и
без право на дивидент, за обезпечаване на договор
за банков кредит от 30.03.2011 г., сключен между „Корпоративна търговска банка“ – АД, ЕИК
831184677, и „Си Ди Мениджмънт“ – ЕООД, ЕИК
175413416, за главница в размер 5 150 000 евро,
ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисионни, разноски и др., да заяви по настоящото
дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено за 31.08.2015 г. от 10 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Корпоративна търговска
банка“ – АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес
на управление: София, ул. Граф Игнатиев 10, за
обезсилване на това удостоверение. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда да не
се издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 31.08.2015 г. от
10 ч., за когато да се призове молителят „Корпоративна търговска банка“ – АД, ЕИК 831184677,
със седалище и адрес на управление: София, ул.
Граф Игнатиев 10.
2945
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 1568 по описа на съда за 2014 г. по
предявено на 22.08.2014 г. мотивирано искане на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 1 279 871,83 лв.,
придобито от Румен Тодоров Кузманов, Мария
Христова Кузманова и „ВЕЕР 1“ – ЕООД:
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На основание чл. 4, ал. 1, чл. 9 и 10 ЗОПДИППД
(отм.):
Нед ви ж и м и мо т, с о б с т вено с т на Р у мен
Кузманов и Мария Кузманова, а именно: лозе,
пета категория, намиращо се в землището на
с. Банево, община Бургас, местността Лозята,
ЕКАТТЕ 02573, с площ 1,333 дка, съставляващо
имот № 042008, парцел № 8 от масив № 42, граници и съседи: имот № 1042007 – лозе на Живко
Димов Димов, имот № 042026 – нива на Гира
Николова Стойкова, имот № 000206 – пасище,
мера на Община Бургас, имот № 042009 – лозе
на Мария Щерионова Миринкина.
Недвижим имот, собственост на Румен Кузманов и Мария Кузманова, а именно: лозе, пета категория, намиращо се в землището на с. Банево,
община Бургас, местността Лозята, ЕКАТТЕ 02573,
с площ 1,333 дка, съставляващо имот № 042007,
парцел № 7 от масив № 42, при граници и съседи: имот № 1042008 – лозе на Станка Щерионова
Славова, имот № 042026 – нива на Гира Николова Стойкова, имот № 000206 – пасище, мера на
Община Бургас.
Недвижим имот, собственост на Румен Кузманов и Мария Кузманова, а именно: дворно място
690 кв. м, съставляващо парцел XI с пл. № 362 в кв.
61, бивш парцел VIII с пл. № 381 в бивш квартал 48
по плана на с. Банево, област Бургас, при граници:
североизток – улица, северозапад – УПИ Х-361,
югозапад – улица, югоизток – УПИ XII-363, ведно
с изградена едноетажна масивна сграда – метално
хале, с разгърната застроена площ 292,5 кв. м,
включваща складови помещения, намиращ се в
с. Банево, област Бургас, ул. Пирин.
1/2 идеална част от недвижим имот, собственост
на Румен Кузманов и Мария Кузманова, а именно:
апартамент № 7 в Несебър, ул. Несебър 1, вилно
селище „Съни хоум“, разположен на четвъртия
етаж, с предназначение жилище с идентификатор
51500.507.43.1.20, с площ за жилището заедно с
общите части 68 кв. м, а съгласно ценообразуване
с площ 68,47 кв. м, от които застроена площ за
жилището – 57,62 кв. м, и 10,85 кв. м – общи части, при граници за самостоятелния обект: имот
с идентификатор 51500.507.43.1.19 и имот с идентификатор 51500.507.43.1.21 – двата разположени
на същия етаж, отдолу – имот с идентификатор
51500.507.43.1.14, и отгоре – имот с идентификатор
51500.507.43.1.26, заедно със съответстващите за
обекта идеални части от правото на строеж върху
поземления имот.
Товарен автомоби л марка „Фолксваген“,
моде л „ Л Т 31“, с р ег. № А 16 47 ВН , р а м а
№ WV2ZZZ28ZGH003929, двигател № DW016278,
цвят – светлозелен металик, дата на първоначална рег. – 10.09.1993 г., придобит с договор на
27.06.2006 г. за сумата 400 лв. или 2,5 МРЗ.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Кадет“,
с рег. № А 4818 ВР, рама № W0L000043F5037834,
двигател № 131347479, цвят – червен, дата на
първоначална регистрация – 12.12.1986 г., пререгистрация – 13.05.2006 г.
Лек автомобил марка „Джип“, модел „Гранд
Чероки 2,7 ЦРД“, с рег. № А0110 ВМ, рама
№ 1J8G2E8A04Y165369, двигател № 66592130071584,
цвят – черен металик, дата на първоначална рег. –
14.04.2005 г., придобит на 14.12.2005 г. съгласно
договор за сумата 13 000 лв. или 86,67 МРЗ.
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Сумата в размер 4240 лв. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 94 BUIB 7899 1099
0744 00 в „СИБанк“ – ЕАД, с титуляр Мария
Христова Кузманова.
Сумата в размер 15 930 лв. по разплащателна
сметка в левове № 15621028 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Мария Христова Кузманова.
Сумата в размер 33 284,27 лв. по сметка в левове
IBAN BG 71 UBBS 8002 1089 7152 16 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Мария Христова Кузманова.
Сумата в размер 29 082,50 лв. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 24 BUIB 7899
1099 0744 в „СИБанк“ – ЕАД, с титуляр Мария
Христова Кузманова.
Сумата в размер 14 410,94 лв. по сметка в евро с
IBAN BG 39 UBBS 8002 1407 4677 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Мария Христова Кузманова.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на
„ВЕЕР 1“ – ЕООД, в ликвидация, ЕИК 102869290,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 53, вх. 2, ет. 12, ап. 35, с едноличен
собственик на капитала и управител на търговското дружество Румен Тодоров Кузманов.
Сумата в размер 7196,12 лв. по спестовна сметка
в левове с IBAN BG 07 CRBA 9898 2030 0503 66 в
„Алфа банка“ с титуляр Румен Тодоров Кузманов.
Сумата в размер 1840 лв. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 68 BUIB 7899 1016
0548 00 в „СИБанк“ – ЕАД, с титуляр Румен
Тодоров Кузманов.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.):
Сумата в размер 4900 лв. от продажбата на
лек автомобил „Рено“, модел „Меган“, с рег. № А
8538 ВВ, № рама – VF1LA0FOF15470498, № двигател – К7МА702DВ43169, цвят – зелен металик,
дата на първон. рег. – 22.05.1997 г.
Сумата в размер 4700 лв. от продажбата на
лек автомобил „Рено“, модел „Меган“, с рег.
№ А 8539 ВВ, № рама – VF1LA0EO515469690,
№ двигател – E7J3764DA43063, цвят – червен,
дата на първон. рег. – 27.10.1997 г., пререгистрация – 28.02.2005 г.
Сумата в размер 20 200 лв. от продажбата на лек
автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 200 компресор“, с
рег. № А 0242 ВВ, № рама – WDB2030451A000685,
№ двигател – 11195510000302, цвят – тъмносин,
дата на първон. рег. – 1.11.2000 г.
Сумата в размер 11 900 лв. от продажбата на
лек автомобил „Форд“, модел „Торнео“, с рег.
№ А 7649 КН, № рама – WFOTXXGBFT3S35664,
№ двигател – ABFA3S35664, цвят – сив металик,
дата на първон. рег. – 8.08.2003 г.
Сумата в размер 4000 лв. от продажбата на
лек автомобил „ВАЗ“, модел „2121“, с рег. № А
2333 ВХ, № рама – ХТА212100Р1019874, № двигател – 21212907458, цвят – червен, дата на първон.
рег. – 3.12.1993 г.
Сумата в размер 7700 лв. от продажбата на
лек автомобил „Смарт“, модел „МЦ01“, с рег.
№ А 3589 КК, № рама – WME01MC01XH065649,
№ двигател – 13200990068570, цвят – син, дата на
първон. рег. – 17.09.1999 г.
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Сумата в размер 13 600 лв. от продажбата
на лек автомобил „Сеат“, модел „Ибиза“, с рег.
№ А 6755 К А, № рама – WSSZZZ6LZ5R055982,
№ двигател – AZQ581377, цвят – червен, дата на
първон. рег. – 22.10.2004 г.
Сумата в размер 32 800 лв. от продажбата на
лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 200СДИ“, с
рег. № А 0110 ВК, № рама – WDB2110041A487418,
№ двигател – 64695130170571, цвят – тъмносин,
дата на първон. рег. – 22.12.2003 г.
Сумата в размер 7660 лв. от продажбата на
лек автомобил „Ситроен“, модел „Ц 3“, с рег.
№ А 9384 КР, № рама – VF7FCHFXB26691651,
№ двигател – HFX10FP6U4240831, цвят – светлосин металик, дата на първон. рег. – 18.06.2003 г.
Сумата в размер 21 500 лв. от продажбата
на лек автомобил „Ауди“, модел „ТТ“, с рег.
№ А 7653 ВА, № рама – TRUZZZ8NZN1011895,
№ двигател – AJQ012919, цвят – светлосив, дата
на първон. рег. – 5.01.1999 г.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Румен Кузманов и Мария
Кузманова на отнемане подлежи сумата 537 080 лв.,
получена от продажбата на следните недвижими
имоти, за придобиването на които не са установени
законни доходи, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 11538.503.175
в кв. Русалка по кадастралната карта с. Свети
Влас, община Несебър, с площ на поземления
имот 202 кв. м.
Апартамент № 2 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 1, на площ 56,39 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 66,10 кв. м.
Апартамент № 8 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 4, на площ 56,39 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,01 кв. м.
Апартамент № 7 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 4, на площ 58,47 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 69,48 кв. м.
Апартамент № 2 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 1, на площ 56,93 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 66,72 кв. м.
Апартамент № 3 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 1, ет. 2, на площ 57,62 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 68,47 кв. м.
Апартамент № 6 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 1, ет. 3, на площ 58,47 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 69,48 кв. м.
Апартамент № 1 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 1, на площ 57,61 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,51 кв. м.
Апартамент № 3 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 1, ет. 2, на площ 57,62 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 68,47 кв. м.
Апартамент № 9 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 1, ет. 5, на площ 57,62 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,84 кв. м.
Апартамент № 10 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 1, ет. 5, на площ 56,39 кв. м,
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като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 66,39 кв. м.
Апартамент № 10 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 5, на площ 56,93 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,03 кв. м.
Апартамент № 2 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 1, ет. 1, на площ 56,61 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 66,34 кв. м.
Апартамент № 6 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 3, на площ 56,39 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,01 кв. м.
Апартамент № 5 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 3, на площ 58,47 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 69,48 кв. м.
Апартамент № 1 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 1, на площ 72,96 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 85,64 кв. м.
Апартамент № 5 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 3, на площ 72,96 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 86,84 кв. м.
Апартамент № 9 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 5, на площ 72,96 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 86,03 кв. м.
Апартамент № 6 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 3, на площ 56,93 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,65 кв. м.
Апартамент № 3 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 2, на площ 72,96 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 86,84 кв. м.
Апартамент № 9 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 3, ет. 5, на площ 40,69 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 48,05 кв. м.
Апартамент № 8 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 4, на площ 56,93 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 67,65 кв. м.
Апартамент № 7 в к.к. Слънчев бряг – запад,
в.с. Съни хоум, вх. 2, ет. 4, на площ 72,96 кв. м,
като площта на апартамента заедно с припадащите се общи части възлиза общо на 86,84 кв. м.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 6
ЗОПДИППД (отм.) от „ВЕЕР 1“ – ЕООД, на
отнемане в полза на държавата подлежи сумата
413 770 лв., получена от продажбата на следните
недвижими имоти:
Апартамент № 10 на площ 61,42 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 67,07 кв. м, намиращ се на четвъртия жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 6 на площ 56,13 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 61,62 кв. м, намиращ се на втория жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 1 на площ 58 кв. м, като площта на апартамента с общите части възлиза на
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64,21 кв. м, намиращ се на първия жилищен етаж
в УПИ X, в квартал 6501 по действащия ПУП
на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 4 на площ 59,74 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 65,58 кв. м, намиращ се на втория жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 2 на площ 33,99 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 36,96 кв. м, намиращ се на първия жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 3 на площ 56,13 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 61,13 кв. м, намиращ се на първия жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 5 на площ 33,99 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 37,24 кв. м, намиращ се на втория жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 9 на площ 56,13 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 61,62 кв. м, намиращ се на третия жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 11 на площ 34,50 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 37,61 кв. м, намиращ се на мансардния етаж
в УПИ X, в квартал 6501 по действащия ПУП
на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 12 на площ 56,13 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 61,30 кв. м, намиращ се на мансардния етаж
в УПИ X, в квартал 6501 по действащия ПУП
на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 7 на площ 59,74 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 65,58 кв. м, намиращ се на третия жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Апартамент № 8 на площ 33,99 кв. м, като
площта на апартамента с общите части възлиза
на 37,24 кв. м, намиращ се на третия жилищен
етаж в УПИ X, в квартал 6501 по действащия
ПУП на курортен комплекс Слънчев бряг – запад,
област Бургас.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 5.10.2015 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция по това дело.
2856
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
а л. 1 ЗОП ДНПИ обя вя ва, че е образу ва но
гр.д. № 1717 по описа за 2014 г. по предявен на
18.09.2014 г. иск от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество на правно основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ с цена на
иска – 1 255 089,65 лв., по отношение на следното
имущество:
– Самостоятелни обекти в жилищна сграда,
състояща се от сутерен, партерен етаж, четири
жилищни етажа и подпокривен етаж, изградена
в груб строеж в дворно място, намиращо се в
Бургас, ул. Иван Шишман 33 – 33А, съставляващо УПИ № V-7568 в кв. 55 по плана на Бургас,
к-с Възраждане, с площ 295 кв. м, при граници:
изток – УПИ № ХХ-7565, запад – УПИ № VI-7569,
7570, север – УПИ № XV-7566, 7567, и юг – ул. Иван
Шишман, а именно: гараж № 4, намиращ се на
партерния етаж на сградата, със застроена площ
18,44 кв. м, състоящ се от гаражно помещение,
при граници: изток – външен зид, запад – гараж
№ 5, север – вътрешен двор, юг – гараж № 3,
ведно със съответните 1,82 % идеални части,
равняващи се на 2,03 кв. м от общите части на
сградата, и 1,82 % идеални части от правото на
строеж върху мястото, ведно с 2,74 кв. м идеални
части от дворното място, върху което е построена
сградата; гараж № 5, намиращ се на партерния
етаж на сградата, със застроена площ 18,62 кв. м,
състоящ се от гаражно помещение, при граници:
изток – гараж № 4, запад – стълбище и външен
зид, север – вътрешен двор, юг – гараж № 2,
ведно със съответните 1,84 % идеални части,
равняващи се на 2,04 кв. м от общите части на
сградата, и 1,84 % идеални части от правото на
строеж върху мястото, ведно с 2,76 кв. м идеални
части от дворното място, върху което е построена
сградата, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 170, том III,
peг. № 7864, дело № 320 от 27.12.2004 г. на нотариус Гергана Сазанова – PC – Бургас, вписана в
регистъра на Нотариалната камара под № 396,
вписан в Службата по вписванията – Бургас, с
вх. peг. № 17502, акт № 103, том 44, дело № 10201.
Пазарна стойност на двата гаража към настоящия
момент – 25 400 лв.
– Недвижим имот, върху който родителите на
проверяваното лице са си запазили пожизнено
безвъзмездно право на ползване, представляващ
апартамент – ляв, намиращ се в жилищна сграда
в Бургас, ул. Македония 75, на четвъртия етаж,
със застроена площ 118,23 кв. м, състоящ се от
кухня, трапезария, две спални, баня, тоалетна,
антре, две тераси, при граници: изток – калкан
и външен зид, запад – апартамент на Симеон
Георгиев Георгиев и ст ълбищна к летка, север – калкан и външен зид, юг – външен зид
към ул. Македони я, отдолу – апартамент на
Петър Киров, отгоре – таванско помещение № 2
и апартамент на Евдокия Милева Георгиева и
Георги Симеонов Георгиев, ведно с таванско
помещение № 2 с площ 19,50 кв. м при граници: изток – апартамент на Евдокия и Георги
Георгиеви, запад – таванско помещение № 4 на
Антоанета Йорданова Николова, север – стълбищна клетка, и юг – външен зид към ул. Македония, отгоре – покрив, отдолу – апартамент
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на Павлинка Д. Баязид, с вътрешно стълбище от
апартамента към таванското помещение, ведно
с 1/8 идеална част от общите части на сградата
и от правото на строеж върху дворното място,
състоящо се от 225 кв. м и представляващо УПИ
№ XIV-4199, в кв. 10 по плана на Бургас, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба № 194,
том II, peг. № 1518, дело № 352 от 29.09.2005 г. на
нотариус Станка Димова – PC – Бургас, вписана
в регистъра на Нотариалната камара под № 250,
вписан в Службата по вписванията – Бургас, с
вх. peг. № 12875, акт № 84, том XXXIII, дело
№ 8087. Пазарна стойност към настоящия момент – 156 100 лв.
– Недвижим имот в построената в груб строеж
и невъведена в експлоатация жилищна сграда,
разположена в УПИ № XXXII-644, в кв. 17 по
плана на гр. Бургас, представляващ поземлен
имот с идентификатор № 07079.607.189 по кадастралната карта на гр. Бургас, намиращ се в
Бургас, к-с Лазур, ул. Карлово 30 – 32, с площ
308,79 кв. м, при граници: поземлен имот с
идентификатор № 07079.607.186, поземлен имот
с идентификатор № 07079.607.188, поземлен имот
с идентификатор № 07079.607.190, поземлен имот
с идентификатор № 07079.607.191, поземлен имот
с идентификатор № 07079.607.483 и поземлен
имот с идентификатор № 07079.607.187, а именно:
апартамент № 6, намиращ се на третия етаж в
сграда 1, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор № 07079.607.189.1.6, със застроена площ 69,24 кв. м, състоящ се от дневна,
спалня, коридор, баня с тоалетна и балкон,
при граници: на същия етаж – самостоятелен
обект с идентификатор № 07079.607.189.1.5, под
обекта – самостоятелен обект с идентификатор
№ 07079.607.189.1.4, над обекта – самостоятелен
обект с идентификатор № 07079.607.189.1.8, както
и със съответстващите му 16,18 кв. м идеални
части от общите части на сградата, ведно със
склад № 6, със застроена площ 4,31 кв. м, както и ведно със съответстващите му 0,29 кв. м
идеални части от общите части на сградата,
както и съответните идеални части от правото
на собственост върху имота, в който е построена
сградата, равняващи се на 21,80 кв. м, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 49, том 2, peг. № 3011, дело
№ 228 от 30.06.2009 г. на нотариус Огнян Желев – PC – Бургас, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 133, вписан в Службата
по вписванията – Бургас, с вх. peг. № 5968, акт
№ 56, том 20, дело № 3693. Пазарна стойност
към настоящия момент – 101 600 лв.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.505.405.1.48 по кадастралната
карта на гр. Несебър, с адрес Несебър, п.к.
8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6, ап. Б19. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 51500.505.405, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива: 1;
с посочена площ: 60 кв. м, с прилежащи части:
10,01 кв. м, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същи я ета ж – самостоятелен
обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49, под
обекта – самостоятелен обект с идентификатор
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№ 51500.505.405.1.40, над обекта – няма (съгласно
схема № 9405 от 20.03.2012 г. на СГКК – Бургас),
а съгласно предходен документ за собственост
представлява апартамент № В19, с кадастрален
идентификатор № 51500.505.405.1.48, намиращ се
в жилищна сграда „Голдън бийч“, к.к. Слънчев
бряг – изток, община Несебър, област Бургас,
с административен адрес: ул. Слънчев бряг 1,
построена в поземлен имот с идентификатор
№ 51500.505.405, целият с площ 1458 кв. м, със
застроена площ на апартамента 60,20 кв. м,
състоящ се от всекидневна с място за хранене
и готвене, спалня, баня с тоалетна и две тераси,
намиращ се на шестия етаж, на кота +14,60 м,
при граници: на същия етаж – самостоятелен
обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49, под
обекта – самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.505.405.1.40, над обекта – няма, както и
1,88 % идеални части от общите части на сградата, които се равняват на 10,01 кв. м, придобит
с постановление за възлагане № 134/13.12.2012 г.
на директора на ТД на НАП – Бургас, вписано
в Службата по вписванията – Несебър, с вх. peг.
№ 10088 от 3.12.2013 г., акт № 98, том 32. Пазарна
стойност към настоящия момент – 93 100 лв.
– 1/4 идеална част от недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Воден, община Болярово,
област Ямбол, а именно: дворно място 420 кв. м,
съставляващо поземлен имот № 249, за който е
отреден УПИ № IX-249 в кв. 30 по плана на селото, ведно с построената в същото дворно място
паянтова жилищна сграда с площ 60 кв. м и стопанска постройка с площ 20 кв. м, при съседи:
улица, Андон Ст. Попов, Андон П. Каракерезов
и Петър Пачев, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 123, том
I, peг. № 461, дело № 54 от 6.03.2013 г. на нотариус Жанета Райчева – PC – Елхово, вписана в
регистъра на Нотариалната камара под № 452,
вписан в Службата по вписванията – Елхово,
с вх. peг. № 742, акт № 135, том II, дело № 210.
Пазарна стойност към настоящия момент на 1/4
идеална част – 892,50 лв.
– 1/2 идеална част от следните недвижими
имоти, намиращи се в землището на с. Воден,
община Болярово, област Ямбол, а именно:
– нива с площ 2,006 дка, пета категория
земя, местност Арпалъка, представляваща имот
№ 026079 по плана за земеразделяне на селото,
при граници и съседи: имот № 000156 – полски
път на Община Болярово, имот № 000166 – дере
на Община Болярово;
– нива с площ 3,101 дка, четвърта категория
земя, местност Ср. Орман, представляваща имот
№ 052016 по плана за земеразделяне на селото,
при граници и съседи: имот № 052018 – нива на
наследниците на Жеко Петров Хаджиев, имот
№ 000177 – полски път на Община Болярово,
имот № 052017 – нива на наследниците на Стоян
Стоев Вълчев, имот № 052020 – нива на Гина
Димитрова Драганова;
– временно неизползваема нива с площ 7,189
дка, осма категория земя, местност Църквище,
представляваща имот № 059039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи:
имот № 059040 – временно неизползваема нива на
Андон Стоев Попов, имот № 000276 – полски път

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

на Община Болярово, имот № 059036 – временно
неизползваема нива на наследниците на Димитър Вълков Бакалов, имот № 059044 – временно
неизползваема нива на наследниците на Димитър Георгиев Пачев, имот № 059043 – временно
неизползваема нива на „Ставен“ – ООД;
– нива с площ 13,301 дка, осма категория
земя, местност Калабака, представляваща имот
№ 061019 по плана за земеразделяне на селото,
при граници и съседи: имот № 061017 – временно
неизползваема нива на наследниците на Костадин
Георгиев Халачев, имот № 061013 – временно неизползваема нива на Тодор Андонов Бозаджиев,
имот № 061011 – временно неизползваема нива на
Христо Ников Попов, имот № 000656 – полски път
на Община Болярово, имот № 061025 – временно
неизползваема нива на Станка Илиева Солакова;
– нива с площ 3 дка, четвърта категория земя,
местност Каратопрака, представляваща имот
№ 066039 по плана за земеразделяне на селото,
при граници и съседи: имот № 000315 – полски
път на Община Болярово, имот № 066037 – нива
на наследниците на Иван Димитров Драгоманов,
имот № 066043 – нива на „Ставен“ – ООД;
– временно неизползваема нива с площ 3
дка, девета категория земя, местност Аканджия,
представляваща имот № 079019 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи:
имот № 079018 – временно неизползваема нива
на „Ставен“ – ООД, имот № 000654 – полски път
на Община Болярово, имот № 079021 – временно
неизползваема нива на Желязко Янев Гущеров,
имот № 000654 – полски път на Община Болярово, и
– временно неизползваема нива с площ 8,600
дка, девета категория земя, местност Бойчов
гроб, представляваща имот № 095001 по плана за
земеразделяне на селото, при граници и съседи:
имот № 000758 – полски път на Община Болярово, № 095002 – временно неизползваема нива
на „Ставен“ – ООД, придобити с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 124,
том I, peг. № 462, дело № 55 от 6.03.2013 г. на
нотариус Жанета Райчева – PC – Елхово, вписана
в регистъра на Нотариалната камара под № 452,
вписан в Службата по вписванията – Елхово,
с вх. peг. № 743, акт № 136, том II, дело № 211.
Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2
идеална част – 8645 лв.
– Сумата в размер 64 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 10, с идентификатор
№ 11538.13.14.3.35, намиращ се в курортен комплекс Месамбрия Форт Бийч, в землището на
гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас.
– Сумата в размер 15 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, с
peг. № А4911КХ, рама № WAUZZZ4E84N007498,
двигател № ASE004761, дата на първоначална рег ис т ра ц и я – 1.10.20 03 г., дата на п ридобиване – 10.10.2011 г., дата на от ч у ж даване – 29.11.2013 г.
– Сумата в размер 1750 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, с
peг. № А 8449 АН, рама № WF0BXXGAFBNL04393,
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двигател № J6BNL04393, дата на първоначална
регистрация – 15.10.1992 г., дата на придобиване – 7.11.2006 г., дата на отчуждаване – 28.01.2008 г.
– Сумата в размер 780,60 лв., внесена на каса
от трето лице по разплащателна сметка с IBAN
BG15 СЕСВ 9790 10С72427 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 11 539,40 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по разплащателна
сметка в евро BG68 FINV 9150 1004 0067 14 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 2300 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по депозитна сметка в левове
BG38 FINV 9150 2004 0595 03 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, както и сумата 152,89 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозита,
подлежащи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 7074 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по депозитна сметка в левове
BG72 FINV 9150 2004 4830 72 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, както и сумата 649,23 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозита,
подлежащи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3852,98 лв., послужила за
захранване на депозита по депозитна сметка
в евро BG46 FINV 9150 2004 2012 70 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, сумата 10 650 лв.,
внесена от трето лице по същата сметка, както
и сумата 503,66 лв., представляваща изплатени
лихви по депозита, подлежащи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 567,91 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка в евро BG91
FINV 9150 2004 3639 05 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 540,49 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка в евро BG10
FINV 9150 2014 7104 13 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5400 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по депозитна сметка в евро
BG03 FINV 9150 2014 9486 74 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, както и сумата 841,37 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозита,
подлежащи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 14,33 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по разплащателна сметка
BG58 FINV 9150 1014 7036 66 в щатски долари
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, както и
сумата в размер 36 408,27 лв., внесена от трето
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лице по същата сметка, подлежащи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 8750 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по депозитна сметка в левове
BG29 FINV 9150 2004 4832 64 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, както и сумата 154,38 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозити,
подлежащи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 9404,38 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по депозитна сметка в
левове BG36 FINV 9150 2004 5746 09 в „Първа
инвестиционна банка“ – А Д, както и сумата
1087,66 лв., представляваща изплатени лихви
по депозити, подлежащи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 160 819,76 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по депозитна сметка
в евро BG14 FINV 9150 2004 1406 39 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, сумата 94 466,58 лв.,
внесена от трети лица по същата сметка, както
и сумата 5337,48 лв., представляваща изплатени
лихви по депозити, подлежащи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1955,83 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по депозитна сметка в
евро BG04 FINV 9150 2004 1406 25 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, сумата 54 907,88 лв.,
внесена от трети лица по същата сметка, както
и сумата 21 573,99 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 10 180,52 лв., представляваща изплатени на проверяваното лице лихви
по депозити по депозитна сметка в евро BG67
FINV 9150 2004 5828 78 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 46 920 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по разплащателна
сметка в левове BG77 FINV 9150 1003 6650 15
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, както и
сумата 6,14 лв., представляваща изплатени лихви
по депозити, подлежащи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 27 577,20 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по депозитна сметка
в евро BG53 FINV 9150 20EUR0K7H7 в „Първа
инвестиционна банка“ – А Д, както и сумата
170,80 лв., представляваща изплатени лихви по
депозити, подлежащи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 22 096,40 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по срочен депозит в
левове № 8722168 в „Банка ДСК“ – ЕАД, както и
сумата 175,26 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 72,52 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит в левове
№ 9062203 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 90,71 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит в левове
№ 10602779 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5305,28 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по срочен депозит в долари № 10498928 в „Банка ДСК“ – ЕАД, както и
сумата 24,98 лв., представляваща изплатени лихви
по депозита, подлежащи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 24,94 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит в долари
№ 11323607 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 15,31 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит в долари
№ 13812418 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 8000 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по срочен депозит в левове
№ 11161926 в „Банка ДСК“ – ЕАД, както и сумата 40,05 лв., представляваща изплатени лихви
по депозита, подлежащи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1283,92 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по срочен депозит в евро
№ 14779574 в „Банка ДСК“ – ЕАД, както и сумата 14,21 лв., представляваща изплатени лихви
по депозита, подлежащи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 9779,15 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по спестовен влог BG21
KORP 9220 44 34476201 в евро в „Корпоративна
търговска банка“ – А Д, сумата 22 258,91 лв.,
внесена от трети лица по същата сметка, както
и сумата 5692,60 лв., представляваща изплатени
лихви по депозити, подлежащи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 33 962,60 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по безсрочен депозит BG39 KORP 9220 40 34476201 в левове в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, сумата
31 208,19 лв., внесена от трети лица по същата
сметка, както и сумата 13 882,83 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 29 690,52 лв., внесена на
каса от проверяваното лице по депозит с авансова лихва в долари № 1624 84050468904 в левове
в „Юробанк България“ – АД, както и сумата
822,93 лв., представляваща изплатени лихви по
депозити, подлежащи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 1087,49 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит с авансова лихва в
левове с IBAN BG60 BPBI 7937 2043 7068 01 в
„Юробанк България“ – АД, подлежащ на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 30.09.2015 г. в 10 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление третите лица, които
претендират самостоятелни права върху описаното по-горе имущество или върху отделни
имуществени права от него, могат да встъпят в
образуваното под горния номер дело, като предявят съответните искове пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция.
2987
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/90 г.
за политическа партия с наименование „Българска социалистическа партия“ съобразно взети на
16.02.2013 г. решения на 48 конгрес на Българската
социалистическа партия, както следва: вписва
председател на Българската социалистическа
партия – Михаил Райков Миков.
2992
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписа промени по ф. д.
№ 1969/90 г. за политическа партия с наименование „Българска социалистическа партия“
съобразно взети на 7.11.2014 г. решения на Националния съвет на „Българска социалистическа
партия“, както следва: вписва Изпълнително
бюро на Националния съвет на „Българска
социалистическа партия“ в състав от 19 души,
както следва: Михаил Райков Миков, Бойко
Стефанов Великов, Драгомир Велков Стойнев,
Янаки Боянов Стоилов, Антон Константинов
Кутев, Катя Николова Димитрова, Кристиан
Иванов Вигенин, Станислав Иванов Владимиров, Атанас Тодоров Мерджанов, Вероника
Атанасова Делибалтова, Владимир Владимиров
Топенчаров, Георги Георгиев Пирински, Деница
Златкова Караджова, Дора Илиева Янкова, Захари
Димитров Георгиев, Илияна Малинова Йотова,
Йордан Георгиев Стойков, Калоян Драгомиров
Паргов, Милко Петров Багдасаров; заличава от
състава на Националния съвет на „Българска
социалистическа партия“ лицата: Георги Седефчов Първанов, Румен Йорданов Петков, Росица
Йорданова Янакиева-Костадинова, Ивета Георгиева Станкова-Пенкова, Евгений Желев Желев,
Татяна Дончева Тотева, Васил Тодоров Калинов,
Георги Стоянов Кадиев, Любомир Ангелов Пет
ков, Младен Петров Червеняков, Баки Хасанов
Хюсеинов, Атанас Атанасов Папаризов, Илия
Атанасов Баташки, Георги Петков Близнашки,
Нина Найденова Найденова, Димчо Димитров
Михалевски, Александър Василев ПетровскиЛилов. Вписва в състава на Националния съвет
на „Българска социалистическа партия“ лицата:
Вероника Атанасова Делибалтова, Димит ър
Бориславов Здравков.
2993
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
425. – Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ – АД, на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
2014 г.
1 293
618
69
111
19
2 110
(586)
(1 070)
(23)
(148)
(1 827)
(176)
107
107

Приходи от управление на Универсалния пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионалния пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволния пенсионен фонд
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Общо приходи
Оперативни разходи
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други разходи
Други финансови разходи, нетно
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Резултат за периода
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход за периода
Отчет за финансовото състояние

(хил. лв.)
2013 г.
1 062
543
66
157
1 828
(560)
(1 046)
(29)
(129)
(12)
(1 776)
(177)
(125)
(125)
(хил. лв.)

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Финансови активи на разположение за продажба
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Вземания от пенсионните фондове
Други текущи вземания
Финансови активи, държани за търгуване
Парични средства и парични еквиваленти
Общо текущи активи
Общо активи
Пасиви, собствен капитал и резерви
Собствен капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Загуба от минали години
Печалба/(загуба) за периода
Специализирани резерви
Общо собствен капитал и специализирани резерви
Текущи пасиви
Задължения към персонал
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения
Общо текущи пасиви
Общо пасиви, собствен капитал и резерви

16
143
1 038
1 197

22
146
1 038
1 206

161
23
924
381
489
686

164
93
911
2 039
3 207
4 413

5 000
(1 875)
107
1 094
4 326

5 000
(1 750)
(125)
918
4 043

130
74
11
145
360
4 686

137
142
9
82
370
4 413

1
1
3
4

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви
(хил. лв.)
Основен
капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.
Загуба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода

Загуби от минали
години

5 000
-

(1 750)
(125)

-

(125)

Специализирани
резерви

Общо

739
-

3 989
(125)

-

(125)

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН
Основен
капитал

Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2013 г.
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2014 г.
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Загуби от минали
години
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Специализирани
резерви
179
918
-

Общо
179
4 043
107

5 000
-

(1 875)
107

-

-

-

-

-

107

-

107

5 000

(1 768)

176
1 094

176
4 326

Отчет за паричните потоци
(хил. лв.)
Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от такси, удържани от пенсионните фондове
Парични потоци към пенсионните фондове
Парични потоци от такси, платени от осигурените лица при прехвърляне
в други пенсионни фондове
Плащания, свързани с търговски контрагенти
Плащания, свързани с трудови възнаграждения
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Други парични потоци
Нетен паричен поток, използван за оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни материални и нематериални активи
Покупка на финансови активи, държани за търгуване
Продажба и намаление на финансови активи, държани за търгуване
Получени лихви, комисиони, дивиденти и други
Нетен паричен поток (използван за)/от инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

2014 г.

2013 г.

1 909
(8)

1 536
(7)

85
(521)
(1 051)
(201)
(5)
208

71
(408)
(1 052)
(218)
(61)
(139)

(14)
(1 086)
77
157
(866)
(658)
2 039
1 381

(32)
(154)
37
96
(53)
(192)
2 231
2 039

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска

425а. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Нетни приходи от операции с финансови активи
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от валутна преоценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи

2014 г.

(хил. лв.)
2013 г.

1 969
864
1
164
85
49
3 132

1 550
705
41
3
2 299

11 688
4 145
18 965

9 913
4 330
16 542

(7)
(7)

(88)
(17)
(7)
(112)

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към пенсионния резерв
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

С Т Р. 8 9
2014 г.

2013 г.

(101)
(4 145)
(1 227)
(5 480)
13 485
58 354
71 839

(56)
(2 837)
(2)
(1 008)
(4 015)
12 527
45 827
58 354

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
(хил. лв.)
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2014 г.

2013 г.

1 977
68 430
1 442
87
71 936

1 028
55 895
1 481
386
58 790

96
1
97
71 839

101
334
1
436
58 354

Отчет за паричните потоци
(хил. лв.)
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

2014 г.

2013 г.

11 688
(101)
(1 233)
-

9 913
(56)
(956)
(2)

4 145

4 330

(4 145)

(2 837)

10 354

10 392

1 572
(47 257)
36 246
52
(3)
3
(18)
(9 405)
949
1 028
1 977

1 699
(43 863)
31 731
51
(3)
(15)
(10 400)
(8)
1 036
1 028

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска

425б. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
(хил. лв.)
2014 г.
2013 г.
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи

1 043
424

913
550

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Нетни приходи от валутна преоценка
Нетни приходи от операции с финансови активи
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от инвестиционни имоти
Нетни разходи от валутна преоценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към НОИ
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Други намаления
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2014 г.
74
21
101
1 663

2013 г.
5
1 468

4 875
1 542

4 532
2 357

8 080

8 357

(31)
(5)
(36)
(205)
(1 600)
(1 488)
(603)
(3 932)
4 148
33 604
37 752

(12)
(44)
(26)
(4)
(86)
(137)
(1 258)
(1 193)
(531)
(5)
(3 210)
5 147
28 457
33 604

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
(хил. лв.)
Пояснения

2014 г.

3
4
5
6

1 096
35 742
924
43
37 805

668
32 010
963
355
33 996

7
6
8

48
5
53
37 752

54
333
5
392
33 604

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2013 г.

Отчет за паричните потоци
(хил. лв.)
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Постъпления от ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност

2014 г.

2013 г.

4 875
(1 693)
(609)
-

4 532
(1 330)
(511)
-

1 542

2 357

(1 600)
2 515

(1 258)
3 790

910
(23 027)
20 027
11
(2)
4
(10)

1 030
(23 010)
18 149
16
(2)
171
(177)
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Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

С Т Р. 9 1
2014 г.

2013 г.

(2 087)
428
668
1 096

(3 823)
(33)
701
668

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска

425в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2014 г.

(хил. лв.)
2013 г.

208
148
86
6
9
22
479

238
78
27
1
344

464

545

133
1 076

173
1 062

(1)
(1)
(500)
(70)
(2)
(68)
(641)
435
8 294
8 729

(3)
(1)
(1)
(5)
(419)
(61)
(6)
(65)
(556)
506
7 788
8 294

Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Нетни приходи от операции с финансови активи
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от валутна преоценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Средства за превеждане на държавния бюджет
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2013 г.

196
7 849
680
22
8 747

78
7 591
613
355
8 637

17
1
18
8 729

9
333
1
343
8 294

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица

(хил. лв.)

2014 г.

(хил. лв.)
2014 г.

2013 г.

464
(500)

545
(419)
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Платени такси на ПОД
Постъпления от възстановени такси от ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток (за) инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:
Ил. Толева-Деянова
2859
101. – Управителният съвет (централното ръководство) на Асоциацията на физиотерапевтите
в България (АФБ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.06.2015 г.
в 9,30 ч. в аула 1 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, София, при следния дневен ред: 1.
радикална промяна на устав 2011 г.; 2. отчет на
централното ръководство на АФБ; 3. избор на ново
централно ръководство на АФБ; 4. обсъждане на
резолюцията на конгреса.
2964
14. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил“ (БАПИОТ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно общо
събрание на сдружението на 13.06.2015 г. в 9 ч.
в хотел „Вега“ в Русе при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността през 2014 г.
и план за дейността през 2015 г.; 2. представяне
на членовете на БАПИОТ, приети през 2014 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на УС
за дейността им през 2014 г.; 4. разни. Поканват
се членовете на БАПИОТ да вземат участие в
събранието чрез своите законни представители
или упълномощени лица. Материалите за заседанието са на разположение в офиса на БАПИОТ.
Регистрацията ще започне на 13.06.2015 г. от
8,30 ч. и ще приключи в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2932
9. – Управителният съвет на СНЦ „Велика
Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари
в България“, София, на основание чл. 13, ал. 1
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
своите членове на общо събрание, което ще се
проведе на 13.06.2015 г. в 14 ч. в София, бул. Черни връх 53, при следния дневен ред: 1. прием на
нови членове; 2. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението и освобождаване от отговорност; 3. освобождаване и
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2014 г.
(67)
8

2013 г.
(67)
7

133

173

(70)
(32)

(61)
178

208
(2 057)
1 983
29
(4)
20
(29)
150
118
78
196

240
(3 378)
2 778
44
(1)
3
(15)
(329)
(151)
229
78

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
избор на нови членове на управителния съвет на
сдружението; 4. вземане на решения на общото
събрание във връзка с правомощията му по чл. 12,
т. 6, 11, 13, 15 и 16 от устава на сдружението. При
липса на кворум в часа, определен за провеждане
на общото събрание, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се представители на
членовете на сдружението.
2942
13. – Управителният съвет на сдружение
„Български антифашистки съюз (БАС)“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава
на БАС свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 20.06.2015 г. в 10 ч. в София,
район „Възраждане“, ул. Позитано 20, зала „Киносалона“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС на БАС през периода от юни 2010 г. до юни 2015 г.; 2. насоки за
работата на БАС; 3. отчетен доклад за работата
на Централната контролно-ревизионна комисия
(ЦКРК); 4. изменения и допълнения на устава
на БАС; 5. избор на нов състав на УС и ЦКРК
на БАС. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум общото събрание ще се проведе след
един час от 11 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
2842
1. – Управителният съвет на Национален
професионален клуб „Строител“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.06.2015 г. в 15 ч. на адреса
на управление на сдружението в София, бул.
Дондуков 62, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен отчет за дейността на сдружението
за периода 31.03.2014 г. – 31.03.2015 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на сдружението и
състоянието на членския внос за периода от
31.03.2014 г. до 31.03.2015 г.; 3. приемане на насоки
и задачи за дейността на сдружението за 2015 г.;
4. приемане на годишен бюджет за дейността
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на сдружението за периода от 31.03.2015 г. до
31.03.2016 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час – 16 ч., при същия дневен ред
и на същото място, като ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Материалите на общото събрание са на разположение на всички членове на
сдружението всеки работен ден от 13 до 17 ч. на
адреса на управление на сдружението в София,
бул. Дондуков 62.
2841
37. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.06.2015 г. в 14 ч. в заседателната
зала в сградата на „Евротранспроект“ – ООД, с
адрес София, ул. Цар Самуил 108, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БАКФЖС
за 2014 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет за 2014 г.; 3. приемане на проектобюджет
на БАКФЖС за 2015 г.; 4. промени в устава на
БАКФЖС; 5. промени в състава на членовете
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2899
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Био град София“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.06.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Славянска
29А/23, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от длъжност на заместник-председателя Марин
Иванов Маринов; 2. избор на нов заместникпредседател; 3. запознаване на новия заместникпредседател с устава на сдружението; 4. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2933
15. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ („НББАЗ“) – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 31, ал. 1 от устава на НББАЗ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
НББАЗ на 30.06.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Калоян 6, ет. 3, хотел „Рила“ – зала „Адакта“, със
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за 2014 г.; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на НББАЗ за 2014 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2014 г.;
4. приемане основни насоки, годишна програма
за дейността и годишен бюджет на НББАЗ за
2015 г.; 5. избор на регистриран одитор на НББАЗ
за 2015 г.; 6. промени в устава на НББАЗ; 7. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, ще бъдат на разположение
на членовете на НББАЗ на адреса в София, ул.
Граф Игнатиев 2, всеки работен ден 14 дни преди датата, на която е свикано общото събрание.
При поискване материалите ще се предоставят
на членовете, като за целта представителите на
членовете представят документ за самоличност,
а техните пълномощници представят писмено
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пълномощно. Поканват се всички членове на
сдружение „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ да участват в общото събрание. Всеки член на НББАЗ има право
да упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните
представители ще се извършва от 9,30 до 10 ч.
в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание. Представляващите, когато са законни
представители на членовете, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение
за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират
с представянето на пълномощно за участие в
общото събрание, документ за самоличност и
удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава на
НББАЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2920
93. – Управителният съвет на Българската
федерация по шейни на улей и естествени трасета, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.06.2015 г. в 17 ч. в София,
сградата на ММС, зала 129, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на БФШУЕТ за мандатния
период; 2. избор на нов управителен съвет; 3. избор
на контролна комисия; 4. разни. Членовете на
БФШУЕТ се представляват на общото събрание
от своите законни представители или от упълномощено от тях с писмено пълномощно лице.
2919
11. – Управителният съвет на сдружение
„Британска късокосместа гордост“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 3 от
устава свиква общо събрание на сдружението
на 1.07.2015 г. в 11 ч. на адрес София 1404, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Твърдишки
проход 15, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за подаване на документи за приемане
на сдружението като член в Националната федерация по фелинология; 2. вземане на решение
относно промяна на разпоредбата на чл. 12, ал. 2
от устава, относима до реда и начина за свикване
на общо събрание; 3. други.
2902
11. – Управителният съвет на Асоциацията
на концесионерите на морски плажове – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 3.07.2015 г. в 14 ч. във Варна,
бул. Княз Борис I № 65, хотел-галерия „Графит“,
зала „Галерия Графит“, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на асоциацията; проект за
решение – ОС приема направените промени
в устава на асоциацията; 2. приемане на нови
членове на асоциацията; проект за решение – ОС
приема нови членове на асоциацията съгласно
внесен списък от управителния съвет; 3. прекратяване на членство в асоциацията; проект за
решение – ОС прекратява членство в асоциацията
съгласно внесен списък от управителния съвет;
4. приемане на актуализиран списък на членовете на асоциацията; проект за решение – ОС
приема актуализиран списък на членовете на
асоциацията; 5. отчет за дейността на управи-
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телния съвет до 2014 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на управителния
съвет до 2014 г.; 6. освобождаване на членовете
на управителния съвет; проект за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет
и ги освобождава от отговорност за дейността;
7. избор на нов управителен съвет; проект за
решение – ОС избира нов управителен съвет в
състав, предложен от общото събрание; 8. избор
на председател; проект за решение – ОС избира
председател, предложен от общото събрание; 9.
приемане на бюджет за 2015 г.; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание да се проведе същия ден, на
същото място в 15 ч.
2754
48. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Малта – Асеновград“ – Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с разпоредбата на
чл. 15, ал. 1 от устава свиква редовно годишно
отчетно общо събрание на 28.06.2015 г. в 10 ч.
в сградата на седалището на сдружението в
Асеновград, ул. Капитан Райчо 13, при следния
дневен ред за провеждане: 1. отчет за дейността
на сдружението от 23.06. 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 Българската федерация
„Кану-ка як“; 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.
2988
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
„Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.06.2015 г. в 18 ч. в гр. Божурище, бул. Иван
Вазов 10, в сградата на СОУ „Летец Христо Топракчиев“, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на управителния съвет, председателя
и контролния съвет на сдружението; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. същия ден и на
същото място при посочения дневен ред.
2931
11. – Управителният съвет на ФК „Бенковски“ – гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 26.06.2015 г. в 17 ч. в залата
на Общинския съвет – гр. Бяла, област Русе,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на ФК „Бенковски“ за периода от 31.07.2012 г.
до 26.06.2015 г.; 2. финансов отчет на клуба за
периода; 3. приемане на доклада и отчета; 4. приемане на нови членове и освобождаване на стари
такива, ако има; 5. преразглеждане и промени
в устава, ако има предложения; 6. избиране на
нов управителен съвет и президент на клуба; 7.
разни. При липса на кворум в 17 ч. на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно в 18 ч. на същата дата.
2994
14. – Управителният съвет на сдружение
„Национален алианс за социална отговорност“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 23 и 24
от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание на 19.06.2015 г. в 11,30 ч. във
Варна, к.к. Златни пясъци, хотел „Мелия Гранд
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Ермитаж“, заседателната зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на НАСО през 2014 г.; 2. годишен финансов
отчет на НАСО за 2014 г.; 3. приемане на основни задачи за дейността на НАСО през 2015 г.,
програма за развитие на НАСО 2015 – 2020 г. и
финансов бюджет за 2015 г.; 4. избор на УС на
НАСО. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Юридическите лица,
членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 12,30 ч. Общото събрание ще бъде част от
програмата на Национален форум – изложение
на социалните услуги.
2927
31. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Сокол“, гр. Гоце Делчев, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, чл. 30, т. 20 от устава на
сдружението и решение № 93 от 17.04.2015 г. на
УС на ЛРС „Сокол“ свиква общо събрание на
пълномощниците на 26.06.2015 г. в 10 ч. в Дома
на културата – гр. Гоце Делчев, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на
УС на ЛРС „Сокол“, гр. Гоце Делчев, за периода
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. и освобождаване
на УС от отговорност; 2. приемане на отчета за
дейността на КС и освобождаване от отговорност; 3. приемане на финансовия план за 2015 г.;
4. други. Поканват се всички пълномощници на
сдружението да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2916
25. – Управителният съвет на Център за съвременно образование – шахматен клуб Енергия
21, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
29.06.2015 г. в 17 ч. в гр. Добрич в залата на сградата на ул. Струма 21 при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. освобождаване
на стари членове; 3. избор на ръководни органи
на сдружението; 4. приемане на промени и допълнения в устава на сдружението; 5. отчет за
дейността на УС на сдружението за периода от
23.07.2010 г. до датата на общото събрание; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
УС за периода от 23.07.2010 г. до датата на общото събрание; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението.
2860
12. – Управителният съвет на дружество за
защита на животните „Лом – 2003“ – Лом, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на дружеството на 29.06.2015 г. в
17 ч. в Лом – в градината на кафе „Дъга“, при
следния дневен ред: 1. изменение на чл. 3 от устава на ДЗЖ „Лом – 2003“ – седалище и адрес
на управление на дружеството, и изменение на
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чл. 25 от устава относно начина на свикване на
общо събрание; 2. избор на нови членове на УС
на ДЗЖ „Лом – 2003“ за периода до 31.12.2018 г.
2898
20. – Управителният съвет на Регионалния
съюз на производителите на зърнени и масло
дайни култури – Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 25.06.2015 г. в конферентната зала на хотел
„Тракия“, ет. 2, Пазарджик, в 18 ч., при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за
дейността на РСЗМК; 2. отчет на КС; 3. приемане на отчета на УС и КС и освобождаване от
отговорност членовете на УС и КС; 4. приемане
на нови членове; 5. промени в устава (начин на
оповестяване и др.); 6. избор на председател и
членове на УС и на КС; 7. приемане на бюджет
за текущата година; 8. други (актуализиране на
справка обработваема земя, членове, чл. внос,
офис и др.).
2756
14. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел Спортен клуб „Самодива“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 21, ал. 1 и 3 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 15.06.2015 г. в 17,30 ч. в залата на
ул. Чернишевски 9, Пловдив, при следния дневен
ред: 1. годишен доклад за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. годишен финансово-счетоводен
отчет за 2014 г.; 3. одобряване на проект на бюджет на сдружението за 2015 г.; 4. утвърждаване
на решение на УС от 20.04.2015 г. за приемане
на нови членове на сдружението; 5. прекратяване
правомощията на УС и освобождаването им от
отговорност; 6. избор на нов управителен съвет;
7. избор на председател на УС за срок 5 години
и определяне на възнаграждението му; 8. приемане на промени в устава на сдружението; 9.
други. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 22, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 18,30 ч.
2901
1. – Управителният съвет на „Българо-Руски
Център за Редки Болести“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението
свиква общо събрание на членовете на 26.06.2015 г.
в 10 ч. в Пловдив, ул. Братя Свещарови 4, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за периода 2011 – 2014 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. обсъждане на приоритети
и насоки за развитие на сдружението; 4. други.
2822
27. – Управителният съвет на „Национална
асоциация на тютюнопроизводителите – 2010“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от
устава на асоциацията свиква извънредно отчетно-изборно общо събрание на 6.06.2015 г. в 13 ч.
в Тутракан, заседателната зала на Общинския
съвет – гр. Тутракан, ул. Трансмариска 31, при
следния дневен ред: 1. обявяване на напусналите,
прекратилите членството си членове, както и
новоприетите такива; 2. отчет на председателя за
дейността на асоциацията; 3. отчет за приходите
и разходите (финансов отчет) на асоциацията;
4. освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС; 5. определяне на цели
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и задачи за периода 2015 – 2020 г.; 6. приемане
на проектобюджет за 2015 г.; 7. приемане на
нов устав на асоциацията; 8. освобождаване от
длъжност на председателя и членовете на УС; 9.
избор на председател и членове на УС; 10. разни. Допускането в залата на делегати за общото
събрание ще се извършва на базата на избраните от общинските структури такива и на база
представените протоколи за избор на делегати
и координатори по реда на чл. 20 и чл. 29, т. 10
от устава на „НАТ – 2010“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2914
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Истина“ – гр. Садово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
от чет но-изборно събрание на ч леновете на
сдружението на 27.06.2015 г. в 10 ч. в сградата в
ж.к. Тракия, бл. 282, вх. В, ет. 2, ап. 4, Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за периода 2005 – 2015 г.; 2. финансов отчет за периода
2005 – 2015 г.; 3. прием на нови членове; 4. избор
на ръководни органи: председател, заместникпредседател и секретар; 5. промени в устава; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на явилите се членове.
2918
12. – Управителният съвет на сдружение „Център за регионално развитие“ – Търговище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.06.2015 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в
Търговище, ул. Хр. Ботев 2 (партер), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението за 2014 г.; проект за
решение – ОС приема отчетите и освобождава
членовете на УС от отговорност; 2. приемане на
насоки и програма за дейността на сдружението за 2015 г.; проект за решение – ОС приема
предложените от УС насоки и програма за дейността на сдружението за 2015 г.; 3. приемане
на бюджет на сдружението за 2015 г.; проект за
решение – ОС приема предложения от УС бюджет
за 2015 г.; 4. освобождаване на членовете на УС
от отговорност; проект за решение – ОС приема
предложението на УС; 5. вземане на решение за
невнесени членски вноски за минали години; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
2900
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Асоциация „Екология, земеделие, образование
и наука“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 и 20 от устава на сдружението организира годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 20.06.2015 г. в 11 ч. в залата на
Читалище „Напредък“ – Шумен, ул. Панайот
Волов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейност та на сдружението от 1.01.2007 г. до
30.04.2015 г.; 2. освобождаване от отговорност
на УС; 3. промени в устава на сдружението; 4.
освобождаване от длъжност на председателя и
членовете на УС и председателя и членовете на
КС; 5. избор на нов УС и негов председател, КС
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и негов председател; 6. разни. Общото събрание
се счита за законно и може да взема валидни
решения, ако присъстват най-малко половината
от всички членове на сдружението. Ако не се явят
нужният брой членове за наличие на кворум, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час при същия дневен ред и се счита за
законно колкото и членове да се явят.
2897
11. – Учредителният комитет на СН „Сдружение за напояване – Мочара“, с. Замфирово, област
Монтана, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН във
връзка със Заповед № РД-09-124 от 10.03.2014 г. на
министъра на земеделието и горите е открита процедура по учредяване на сдружение за напояване
„Сдружение за напояване – Мочара“ (ДВ, бр. 36 от
2014 г.) с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната
инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици и
ползватели на земеделски земи в землището на
с. Замфирово да присъстват на учредителното
събрание на сдружението на 30.06.2015 г. в 9 ч. в
читалището на с. Замфирово, община Берковица,
област Монтана, при следния дневен ред: 1. ус-
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тановяване спазени ли са изискванията по чл. 6,
ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на решение по
отчета на учредителния комитет за освобождаването му от отговорност; 3. вземане на решение
за учредяване на сдружението и приемане на
устава му; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание се намират в кметството
на с. Замфирово и ще бъдат на разположение от
20.05.2015 г. При липса на кворум на основание
чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на
21.07.2015 г. в 10 ч. в читалището на с. Замфирово, община Берковица, област Монтана, при
същия дневен ред.
2926
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Левски 2008“ – с. Сухаче, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 16.06.2015 г. в 16 ч. на
адрес: с. Сухаче, област Плевен, ул. Вешка Данова
48, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на клуба; 2. вземане на
решение за допълване предмета на дейност на
сдружението; 3. приемане на промени в устава
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
2915

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „ Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
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