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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за меди
цинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.;
изм. бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г.,
бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54
и 84 от 2012 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. условията и реда за определяне и наблюдение на нотифицираните органи.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Законът има за цел:
1. да гарантира пускането на пазара и/
или в действие на медицински изделия, които не застрашават живота и здравето на
пациентите, на медицинските специалисти
или на трети лица, когато изделията се използват по предназначение и се съхраняват,
разпространяват, инсталират, имплантират и
поддържат в съответствие с инструкциите на
производителите;
2. да осигури прилагането на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 920/2013 на Комисията от
24 септември 2013 г. за определяне и наблюдение на нотифицираните органи съгласно
Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно
активните имплантируеми медицински изделия и Директива 93/42/ЕИО на Съвета
относно медицинските изделия (ОB, L 253/8
от 25 септември 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013“.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. издава разрешения за оценяване на
съответствието на медицинските изделия по
глава четвърта;“.
2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
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3. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея след
думите „чл. 58, ал. 1“ се поставя запетая и се
добавя „чл. 67, ал. 1“.
4. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „и на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор в съответствие с извършените от тях
дейности по ал. 1“ се заличават.
§ 4. В чл. 11, ал. 4 думите „чл. 64, ал. 2“
се заменят с „чл. 63, ал. 4“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 думите „проблемите на
общественото здраве“ се заменят с „обществено здраве и анализи“.
§ 6. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Разрешение за оценяване на
с ъо т ве т с т вие т о на мед и ц и нск и издел и я,
включително оценяване на клиничните данни, се издава на физическо или юридическо
лице, регистрирано по Търговския закон, от
изпълнителния директор на ИАЛ.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата е определящ орган по смисъла на чл. 1,
буква „д“ от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 920/2013.
(3) Лицето, което кандидатства за издаване
на разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, подава до ИАЛ
на електронен носител заявление по образец
съгласно приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013, в което посочва
изделията и процедурите, за които кандидатства, сферите на компетентност и подразделенията на тези сфери – чрез използване на
кодовете от информационната система на
Европейската комисия NANDO (Нотифицирани и определени органи от Нов подход), и
приложенията към заявлението, посочени в
приложение II на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 920/2013 г.
(4) Заявителят заплаща такса за издаване
на разрешение за оценяване на съответствието
на медицински изделия в размер, определен
в тарифата по чл. 7, ал. 1.“
§ 7. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Оценяването на лицето, което
кандидатства за разрешение за оценяване на
съответствието на медицински изделия, се
извършва от експертна комисия, определена
със заповед на изпълнителния директор на
ИАЛ. При необходимост в комисията могат
да бъдат привлечени външни експерти, които
притежават знания и практически опит в областта на съответните медицински изделия.
(2) Когато лицето, което кандидатства за
издаване на разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, е посочило
в заявлението по чл. 61, ал. 3 медицински
изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1, ИАЛ извършва
оценката по реда на чл. 62а.
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(3) Когато лицето, което кандидатства за
издаване на разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, е посочило
в заявлението по чл. 61, ал. 3 медицинските
изделия по чл. 2, ал. 1, т. 2 или 3, ИАЛ извършва оценката по реда на чл. 62а от този
закон и на чл. 3 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 920/2013.
(4) Изпълнителната агенция по лекарствата
прилага критериите за оценяване на лицето
по ал. 2 или 3 в съответствие с приложение I
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013.“
§ 8. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) Експертната комисия по чл. 62,
ал. 1, а когато е приложимо – паралелно, комисия от представители на определящи органи
на други две държави членки и представител
на Европейската комисия, извършват преглед
на подадената документация.
(2) Когато се установят непълноти и несъответствия с изискванията на документацията,
изпълнителният директор на ИАЛ уведомява
писмено заявителя за това и определя двумесечен срок за отстраняването им. До отстраняване на непълнотите и несъответствията
срокът по чл. 63, ал. 1 или 2 спира да тече.
(3) Когато заявителят не отстрани непълнотите и несъответствията в срока по ал. 2,
процедурата се прекратява.
(4) В 75-дневен срок от датата на подаване на валидна документация по чл. 61, ал. 3
комисията извършва, съответно комисиите
по ал. 1 извършват проверка на място за
установяване компетентността на заявителя и възможността да изпълнява заявените
процедури за оценяване на съответствието,
включително проверка на място на подизпълнителя. За извършване на проверка на
място се заплаща такса в размер, определен
в тарифата по чл. 7, ал. 1.
(5) Когато при проверката на място се установят несъответствия между представената
документация и изискванията за оценяване
на съответствието, определени в наредбите
по чл. 18, изпълнителният директор на ИАЛ
уведомява писмено заявителя и определя
двумесечен срок за отстраняването им. До
отстраняване на несъответствията срокът по
чл. 63, ал. 1 или 2 спира да тече.
(6) Когато заявителят не отстрани установените несъответствия в определения по
ал. 5 срок, изпълнителният директор на ИАЛ
с мотивирана заповед отказва издаването на
разрешение.
(7) В 45-дневен срок от проверката на място
комисията изготвя, съответно комисиите изготвят окончателен оценъчен доклад, който се
обявява в базата данни на информационната
система NANDO.“
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§ 9. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) В случаите по чл. 62, ал. 2 в
4-месечен срок от подаване на документацията
по чл. 61, ал. 3 изпълнителният директор на
ИАЛ въз основа на доклада по чл. 62а, ал. 7
уведомява заявителя, че е одобрен за нотифициране, или издава мотивирана заповед
за отказ.
(2) В случаите по чл. 62, ал. 3 в 6-месечен срок от подаването на документацията
по чл. 61, ал. 3 изпълнителният директор на
ИАЛ въз основа на доклада по чл. 62а, ал. 7
уведомява заявителя, че е одобрен за нотифициране, или издава мотивирана заповед
за отказ.
(3) В срок до три дни от уведомлението
по ал. 1 или 2 ИАЛ обявява одобрените лица
чрез системата NANDO.
(4) Идентификационният номер на одобрения и нотифициран пред Европейската
комисия орган за оценяване на съответствието,
наричан по-нататък „нотифициран орган“, се
определя от Европейската комисия.
(5) Изпълнителният директор на И А Л
издава на нотифицирания орган по ал. 4
разрешение за оценяване на съответствието.
(6) Разрешението по ал. 5 е с максимален
срок на валидност 5 години. Подновяването
на разрешението се извършва по реда на
чл. 62, ал. 2 или 3.“
§ 10. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване
на съответствието, представи сертификат за
акредитация съгласно изисквания, посочени в
съответната наредба по чл. 18, се приема, че
то има функционираща система по качеството, отговаря на критериите за независимост,
безпристрастност и конфиденциалност и притежава необходимата компетентност.
(2) В случаите по ал. 1 лицето не представя друга документация, удостоверяваща
съответствие с критериите по ал. 1.“
§ 11. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в наредбите по чл. 18,
могат да се изпълняват от нотифицирани
органи от други държави членки.“
§ 12. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „извършване“
се заличава.
2. В т. 1 думите „органа, издал разрешението“ се заменят с „определящия орган“.
3. В т. 5 думите „по чл. 64, ал. 2“ се заличават.
§ 13. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Изпълнителната агенция по лекарствата води
регистър, който съдържа:“.
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2. В ал. 2 думите „в официалния бюлетин
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор“ се заменят с „на официалната интернет страница на ИАЛ“.
§ 14. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. (1) Разширяване на обхвата на
разрешението и подновяване на разрешението
за разширяване на обхвата на разрешението
за оценяване на съответствието се извършват
по реда на чл. 62, ал. 2 или 3.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛ със
заповед издава допълнение към разрешението
по чл. 63, ал. 5.“
§ 15. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Нотифицираният орган е длъжен да уведомява
ИАЛ при:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. промени в правния статут и организационната структура;“
в) създава се нова т. 2:
„2. промени в обхвата на дейността извън
случаите по чл. 67а, ал. 1 и промени в процедурите за оценяване на съответствието;“
г) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите
„по чл. 61, ал. 3, т. 7“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор“ се заменят с „ИАЛ“.
3. В ал. 3 и 4 думите „становище до председателя на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор“ се заменят с „оценъчен
доклад до изпълнителния директор на ИАЛ“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Въз основа на доклада по ал. 3, съответно и по ал. 4 изпълнителният директор
на ИАЛ със заповед издава допълнение към
разрешението по чл. 63, ал. 5.“
5. В ал. 7 думите „председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ се заменят с „изпълнителният
директор на ИАЛ“.
6. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 62, ал. 2 оценката на
документацията по ал. 2 и проверката на място
по ал. 4 се извършват, когато е приложимо, и
от представителите на другите две държави
членки и от представителя на Европейската
комисия, които са участвали в процедурата
по оценяване по чл. 62а.“
§ 16. Член 69 се отменя.
§ 17. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор“ се заменят
с „ИАЛ“, а думата „предявени“ се заличава.
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2. Алинея 2 се отменя.
§ 18. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) Комисии, определени със заповед
на изпълнителния директор на ИАЛ, инспектират дейността на нотифицираните органи,
включително на техните подизпълнители,
чрез извършване на планирани проверки по
реда на чл. 5, параграф 1, букви „а“ и „б“ от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013.
(2) При получаване на сигнали, жалби и
рекламации за неизпълнение на задълженията
на нотифицираните органи или за отклонение от обичайните или добрите практики
комисиите по ал. 1 извършват извънредни
проверки на място.
(3) Когато при проверките се установят
пропуски в дейността на нотифицираните
органи, изпълнителният директор на ИАЛ
издава предписание със срок за отстраняването им.
(4) Изпълнителният директор на ИАЛ издава заповед за ограничаване или временно
спиране на действието на разрешението до
отстраняване в определения срок на пропуските по ал. 3.“
§ 19. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ се заменят с
„Изпълнителният директор на ИАЛ“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява Европейската комисия,
другите държави членки, държавите – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация
Швейцария за отнетите разрешения по чл. 72
и за извършените промени по чл. 67а, ал. 1
и чл. 68, ал. 1.“
§ 21. В чл. 74, ал. 1 цифрата „5“ се заменя
с „2“.
§ 22. В чл. 75 думата „извършване“ се
заличава.
§ 23. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „валидност“ се поставя запетая и се добавя „посочена в него,
но не повече от“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Нотифицираният орган информира
ИАЛ в случаите на отказ за издаване на
сертификат, на временно преустановяване
валидността на сертификата, на отнемане или
налагане на ограничение или на модифицирани или допълнени сертификати.“
3. Създава се нова ал. 4:
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„(4) В случаите по ал. 3 нотифицираният
орган предоставя при поискване от ИА Л
допълнителна информация и изисканите от
ИАЛ документи.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „държавите от Европейското икономическо пространство“ се заменят с „държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на
Конфедерация Швейцария“.
§ 24. Член 76а се изменя така:
„Чл. 76а. Нотифицираните органи са длъжни да предоставят на нотифицирани органи, определени от други държави членки,
информация за отказаните сертификати, за
сертификатите, чиято валидност временно е
преустановена, и за отнетите сертификати, а
при поискване – за издадените сертификати.“
§ 25. В чл. 82, ал. 1, т. 2 думите „чл. 64,
ал. 2“ се заменят с „чл. 63, ал. 4“.
§ 26. В чл. 90, ал. 1, т. 2 думите „чл. 64,
ал. 2“ се заменят с „чл. 63, ал. 4“.
§ 27. В чл. 106, ал. 3 думите „чл. 64, ал. 2“
се заменят с „чл. 63, ал. 4“.
§ 28. В чл. 143а думите „чл. 76а, ал. 1“ се
заменят с „чл. 76, ал. 3 и 4“.
§ 29. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Нарушенията по този закон се
установяват с актове, съставени от инспектори и експерти, определени със заповед на
изпълнителния директор на ИАЛ.
(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на ИАЛ или
от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 35а:
„35а. „Трета държава“ е всяка държава,
която не е член на Европейския съюз или
не е държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария.“
§ 31. В допълнителните разпоредби се
създава § 4а:
„§ 4а. Изпълнителният директор на ИАЛ
може да възлага свои правомощия по този
закон на заместник-изпълнителния директор
на ИАЛ.“
Заключителна разпоредба
§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 14 май 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3387
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УКАЗ № 94
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора между
Република България и Република Казахстан
за екстрадиция, приет от ХLIIІ Народно съб
рание на 14 май 2015 г.
Издаден в София на 20 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Репуб
лика България и Република Казахстан за
екстрадиция
Член единствен. Ратифицира Договора
между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, подписан на 14 ноември 2014 г. в София.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 14 май 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3389

УКАЗ № 95
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора между
Републ ика България и Република Казахстан
за правна помощ по наказателни дела, приет
от ХLIIІ Народно събрание на 14 май 2015 г.
Издаден в София на 20 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Репуб
лика България и Република Казахстан за
правна помощ по наказателни дела
Член единствен. Ратифицира Договора
меж д у Реп ублика Българи я и Реп ублика
Казахстан за правна помощ по наказателни
дела, подписан на 14 ноември 2014 г.
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Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 14 май 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3388

УКАЗ № 96
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на Република
Хърватия, Министерството на отбраната на
Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната на
Словашката Република, Министерството на
отбраната на Република Словения и Агенцията
на НАТО за комуникации и информация (NCIA)
относно сътрудничество при изпълнението на
проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS), приет
от ХLIIІ Народно събрание на 14 май 2015 г.
Издаден в София на 20 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбира
телство между Министерството на отбраната
на Република Албания, Министерството на
отбраната на Република България, Министер
ството на отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на Република
Естония, Министерството на външните работи
на Исландия, Министерството на отбраната
на Република Латвия, Министерството на
националната отбрана на Република Литва,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката Република, Министерството
на отбраната на Република Словения и Аген
цията на НАТО за комуникации и инфор
мация (NCIA) относно сътрудничество при
изпълнението на проекти за разширяване
на Системата за въздушно командване и
контрол (ACCS)
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Министер-
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ството на отбраната на Република Албания,
Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на отбраната на
Република Хървати я, Министерството на
отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, Министерството
на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката
Република, Министерството на отбраната на
Република Словения и Агенцията на НАТО за
комуникации и информация (NCIA) относно
сътрудничество при изпълнението на проекти
за разширяване на Системата за въздушно
командване и контрол (ACCS), подписан на
29 януари 2015 г. в Брюксел.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 14 май 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3390

РЕШЕНИЕ

за преобразуване на частно висше учили
ще – колеж , с назва н ие „Меж д у народен
колеж“ – А лбена, със седалище Курортен
комплекс „Албена“, община Балчик, в спе
циализирано частно висше училище с наиме
нование „Висше училище по мениджмънт“,
със седалище Варна
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона
за висшето образование
РЕШИ:
1. Преобразува частно висше училище – колеж, с название „Международен колеж“ – Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена“, община Балчик, в специализирано
частно висше училище с наименование „Вис
ше училище по мениджмънт“, със седалище
Варна и с предмет на дейност подготовка на
специалисти с висше образование по специалности от професионалните направления
„Администрация и управление“, „Икономика“
и „Туризъм“.
2. Имуществото и финансирането на вис
шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно
неговия учредителен акт.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3558
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РЕШЕНИЕ

за преобразуване на частно висше учили
ще – самостоятелен колеж, с наименование
„Европейски колеж по икономика и управле
ние“ и със седалище Пловдив в специализи
рано частно висше училище с наименование
„Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт“, със седалище Пловдив
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона
за висшето образование
РЕШИ:
1. Преобразува частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ и със
седалище Пловдив в специализирано частно
висше училище с наименование „Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт“,
със седалище Пловдив и с предмет на дейност
подготовка на специалисти с висше образование по специалности от професионалните
направления „Администрация и управление“
и „Икономика“.
2. Имуществото и финансирането на вис
шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно
неговия учредителен акт.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3559

РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Колежа по телекомуни
кации и пощи – София, в специализирано
висше у чи лище с наименование „Висше
училище по телекомуникации и пощи“ със
седалище София
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона
за висшето образование
РЕШИ:
Преобразува Колежа по телекомуникации
и пощи – София, в специализирано висше
училище с наименование „Висше училище
по телекомуникации и пощи“ със седалище
София и с предмет на дейност: обучение на
специалисти с висше образование по специалности от професионални направления
„Комуникационна и компютърна техника“ и
„Администрация и управление“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3560
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РЕШЕНИЕ

за преобразуване на частно висше учили
ще – самостоятелен колеж, с наименование
„Колеж по икономика и администрация“ и
със седалище Пловдив, в специализирано
частно висше училище с наименование „Вис
ше училище по сигурност и икономика“, със
седалище Пловдив
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона
за висшето образование
РЕШИ:
1. Преобразува частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Колеж по
икономика и администрация“ и със седалище
Пловдив, в специализирано частно висше
училище с наименование „Висше училище
по сигурност и икономика“, със седалище
Пловдив и с предмет на дейност подготовка
на специалисти с висше образование по специалности от професионалните направления
„Администрация и управление“, „Икономика“
и „Национална сигурност“.
2. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Бизнес администрация“ могат
да продължат обучението си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност
и икономика по специалността „Стопанско
управление“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
висшето образование;
б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по
специалността „Бизнес администрация“ за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование.
3. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Стопанско управление“ могат
да продължат обучението си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по същата специалност за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, бук
ва „б“ от Закона за висшето образование;
б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по
специалността „Бизнес администрация“ за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование.
4. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Мениджмънт на антитерористичната дейност“ могат да продължат
обучението си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по специалностите „Стопанско
управление“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Противодействие на тероризма“ за придобиване
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на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“
от Закона за висшето образование;
б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по
специалността „Бизнес администрация“ за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование.
5. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Мениджмънт на опазване на
обществения ред и противодействие на престъпността“ могат да продължат обучението
си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по специалностите „Стопанско
управление“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Противодействие на тероризма“ за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“
от Закона за висшето образование;
б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по
специалността „Бизнес администрация“ за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование.
6. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Спортен мениджмънт“
могат да продължат обучението си в Колежа
по туризъм – Благоевград, по специалността
„Бизнес администрация“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
Закона за висшето образование.
7. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Бизнес информатика“ могат
да продължат обучението си в Колежа по
мениджмънт, търговия и маркетинг – София,
по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване на образователно -к ва лификац ионна ст епен „бака лавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за
висшето образование.
8. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Икономика на туризма“ могат
да продължат обучението си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по специалностите „Счетоводство
и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование;
б) в Колежа по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за висшето образование.
9. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Маркетинг“ могат да продължат обучението си, както следва:
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а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по специалностите „Счетоводство
и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование;
б) в Колежа по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за висшето образование.
10. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Счетоводство и контрол“ могат
да продължат обучението си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по специалностите „Счетоводство
и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование;
б) в Колежа по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за висшето образование.
11. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Финанси“ могат да продължат
обучението си, както следва:
а) във Висшето училище по сигурност и
икономика по специалностите „Счетоводство
и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование;
б) в Колежа по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за висшето образование.
12. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Организация и управление на туристическото обслужване“ могат
да продължат обучението си в Колежа по
туризъм – Благоевград, по специалностите
„Организация и управление на туристическото
обслужване“ и „Организация и управление
на хотели и ресторанти“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
Закона за висшето образование.
13. Ст удентите, отчислени с право на
защита, които не са се дипломирали преди
преобразуването на колежа, могат да придобият висше образование съгласно правилника
на висшето училище.
14. Прекъсналите и отстранените ст уденти могат да продължат обучението си за
придобиване на висше образование съгласно
правилника на висшето училище.
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15. Архивът на Колежа по икономика и
администрация – Пловдив, се предоставя на
специализираното частно Висше училище по
сигурност и икономика.
16. Имуществото и финансирането на вис
шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно
неговия учредителен акт.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3561

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
РЕШИ:
Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3562

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Николай Георгиев Дойнов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
културата.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3509

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

УКАЗ № 87

УКАЗ № 90

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Иванов Цонев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за
значимия му принос за развитието на културата и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам проф. Неделчо Николов
Милев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги в
областта на културата.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

3510

3513

УКАЗ № 88
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Александър Димитров Балкански с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги в
областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3511

УКАЗ № 89
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Георги Тодоров Чапкънов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3512

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ
за изпълнение на „Програма за техническа
помощ в сектор земеделие“ между Министер
ството на земеделието и храните на Република
България и Министерството на храните и
земеделието на Монголия
(Одобрено с Решение № 311 от 8 май 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 11 май 2015 г.)
С оглед на изпълнението на член 4, т. 2 и
член 7, т. 2 от Допълнение към Споразумение
между правителството на Република България
и правителството на Монголия, подписано в
гр. София на 22.02.2013 г.,
като отчитат значителния принос на изпълнението на „Програмата за техническа
помощ в сектор земеделие“ с цел демонстрирането на българското ноу-хау и технология
в областта на оранжериите и за развитието
на оранжерии в Монголия,
Министерството на земеделието и храните
на Република България (наричано по-надолу
за краткост „Българската страна“) и Министерството на храните и земеделието на
Монголия (наричано по-надолу за краткост
„Монголската страна“) (наричани по-надолу
за краткост „Договарящите страни“) се споразумяха, както следва:
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Член 1
1.1. Целта на това Споразумение е да определи точните условия за изпълнението
на „Програмата за техническа помощ в
сектор земеделие“ съгласно Споразумението за уреждане на задължения между
правителството на Република България
и правителството на Монголия, подписано в София на 9 октомври 2008 г., и
Допълнение към Споразумение между
правителството на Република България и
правителството на Монголия, подписано
в гр. София на 22.02.2013 г.
1.2. Общият размер за изпълнението на „Програмата за техническа помощ в сектор
земеделие“ е 1 046 864,18 щ.д. (словом:
един милион четиридесет и шест хиляди
осемстотин шестдесет и четири щатски
долара и осемнадесет цента).
1.3. Сумата от 1 046 864,18 щ.д. (словом: един
милион четиридесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири щатски долара
и осемнадесет цента) ще се използва за
изграждането на нова оранжерия (наричана по-надолу за краткост „Оранжерия/и“)
в Улан Батор, Монголия, при условие
„до ключ“ и предоставяне на техническа
помощ и консултантски услуги за последващата експлоатация до изчерпването на
финансовия ресурс.
Член 2
Договарящите страни имат следните задължения:
1. Българската страна:
а. Определя Изпълнител за изграждането
и въвеждането в експлоатация на Оранжерия
та/те съгласно българското законодателство
въз основа на „Технически параметри и изисквания за изграждането на оранжерия/и“,
както и на „Работен план за изграждането на
оранжерия/и“, представени от Монголската
страна.
б. Официално съобщава името на определения Изпълнител, неговия инженернотех ни ческ и проек т, работ ни я м у п лан и
времеви я м у график за изг ра ж дането на
Оран жери я/и на Монголската ст рана по
дипломатически път.
в. Изпълнителят, определен от Българската
страна, изгражда модерна/и Оранжерия/и в
съответствие с европейски стандарт EN 13031-1
и инженерно-технически проект със системи
с автоматично управление за отопление, осветление, вентилация, мъглуване и напояване,
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която/ито може/гат да бъдат експлоатирани
целогодишно с цел производство на пресни
зеленчуци съобразно монголските климатични условия.
г. Изпълнителят предоставя консултантски
услуги и техническа помощ след изграждането във връзка с надлежната експлоатация
и ползване на Оранжерията/ите.
2. Монголската страна:
а. Представя на Българската страна в срок
до 3 месеца от подписване на това Споразумение „Технически параметри и изисквания
за изграждането на оранжерия/и“ и „Работен
план за изграждането на оранжерия/и“, които
ще се използват за провеждането на процедурата за избор на български Изпълнител.
б. Изпълнителят за Монголската страна
оказва цялото необходимо възможно съдействие на българския Изпълнител за осъществяването на неговия инженерно-технически
проект и времевия график за изграждането
на оранжерия/и на определеното място. Изпълнителят ще отговаря и за управлението на
отглеждането на зеленчуци и за гарантиране
на надлежната експлоатация на Оранжерията/
ите след завършването є/им.
в. Осигурява своевременното митническо
освобождаване и освобождаване от данък
(ДДС), мита и други такси, наложени на
Оранжерията/ите и оборудването, което следва
да бъде доставено от България.
г. Поема разходите, свързани с подготовката на земята за изграждане на Оранжерията/те, настаняването и храненето на
българския Изпълнител, работната ръка за
изграждането на Оранжерията/ите, монтажа
на оборудването и поддръжката и ползването
на Оранжерията/ите.
д. Организира дейности по практическото
обучение и популяризиране с цел разпространение на адаптираната българска технология
и ноу-хау за оранжерийно производство из
цяла Монголия.
Член 3
3.1. Изпълнението на задълженията по член 2
се извършва от Договарящите страни след
подписването на това Споразумение.
3.2. Договарящите страни отговарят за координирането на дейностите на своите
Изпълнители, за да се избегнат рискове
по време на изграждането на Оранжерията/ите.
Член 4
Споразумението влиза в сила от датата
на подписването му и неговото действие
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се прекратява при получаването на окончателния доклад от Договарящите страни,
който доказва цялостното изпълнение на
дейностите в Споразумението за изпълнение
и Работния план.
Всякакви спорове между Договарящите
страни относно изпълнението на Споразумението се разрешават по приятелски начин
чрез взаимни консултации.
Това Споразумение е подписано в Улан
Батор на 11.05.2015 г. в два екземпляра на
български, монголски и английски език, като
всички те са еднакво валидни и автентични.
В случай на различия при тълкуването меродавен е текстът на английски език.
За Българската
страна:
Васил Грудев,
заместникминистър
на земеделието
и храните
на Република
България

За Монголската
страна:
Раднаа Бурмаа,
министър на
храните и
земеделието на
Монголия

ВЕСТНИК

„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 3
Обща численост на персонала в Контролнотехническата инспекция – 111 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Правно, информационно,
стопанско и финансово обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Регистрация,
контрол и правоспособност за работа
с техниката“
в т.ч.:
Регионални служби
Главна дирекция „Изпитване и
сертифициране“

§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 2. В чл. 8а ал. 3 се изменя така:
„(3) Финансовият контрольор се назначава
съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и осъществява своята
дейност съгласно ЗФУКПС и указанията на
министъра на финансите.“
§ 3. В чл. 9, ал. 3 числото „126“ се заменя
със „111“.
§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Ръководителят на регионалната служба или упълномощено“ се заменят със „Служител на регионалната
служба, упълномощен“.
2. В т. 1 думата „ръководи“ се заличава.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 се
изменя така:

1
1
8

8
101

84
79
17“.

Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

3423

Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Контролно-техническата ин
спекция към министъра на земеделието и
храните (обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г.; изм.,
бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г., бр. 52 и
88 от 2003 г., бр. 11 и 37 от 2006 г., бр. 78
от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г., бр. 47 от
2010 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 21 и 62 от 2012 г.
и бр. 94 от 2013 г.)
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Наредба за допълнение на Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни
плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм.,
бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.,
бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г. и бр. 16 и
31 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2а се създава ал. 4:
„(4) Документите по ал. 2, доказващи правното основание за ползване на земеделските
земи, с които се кандидатства за подпомагане, се съхраняват най-малко 5 години от
годината на кандидатстване и се предоставят
при поискване.“
§ 2. В преходните разпоредби се създава § 1г:
„§ 1г. През 2015 г.:
1. Срокът за подаване на заявления по
чл. 4, ал. 1 е до 29 май.
2. Срокът по чл. 11, ал. 1 за извършване
на промени в получилите УИН заявления
и в приложените документи, включително
добавяне на допълнителни схеми и мерки,
както и земеделски парцели и/или животни по
заявените схеми и/или мерки, е до 15 юни.“
За министър:
Цветан Димитров
3535
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 15 от 2012 г. за реда за предоставяне
на обезпечения за издаване на лицензии за
внос и износ, сертификати за предварително
фиксиране и удостоверения за възстановяване
за селскостопански продукти от или за трети
страни (ДВ, бр. 78 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комиси ята от
28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от
гаранции за селскостопанските продукти (OB
L 92, 30.3.2012 г.)“ се заменят с „Делегиран
Регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255,
28.08.2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран
Регламент (ЕС) № 907/2014“, и Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от
6 август 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други
органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките,
обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255,
28.08.2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) № 308/2014“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 7, ал. 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012“
се заменят с „чл. 51, пар. 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014“.
§ 3. В чл. 8 думите „чл. 3, параграф 1,
буква а) на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г.“
се заменят с „чл. 21, пар. 2, буква а) от Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014“.
§ 4. В чл. 9 думите „чл. 3, параграф 1,
буква б) на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г.“
се заменят с „чл. 16, буква б) от Делегиран
Регламент (ЕС) № 907/2014“.
§ 5. Създават се чл. 11 – 14:
„Чл. 11. Гарантът се задължава с писмена
гаранция, в която се посочва:
1. видът на задължението, а в случай на
блокова гаранция – видовете задължения;
2. максималният размер на отговорността,
която поема;
3. че поема солидарна отговорност заедно
с лицето, отговорно за изпълнение на задължението, да изплати в срок 30 дни от получа-
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ване на искане за плащане от компетентния
орган всяка сума в рамките на размера на
гаранцията, дължима в случай на задържане
на обезпечението.
Чл. 12. (1) Компетентните органи – Министерството на земеделието и храните и
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, прилагат процедура за разпределение на блокова гаранция на цялото блоково
обезпечение или част от него за покриване
на определени задължения.
(2) При разпределяне на блоковото обезпечение за покриване на повече от едно задължения компетентният орган държи сметка
за движението на отделните обезпечения.
Задълженията се покриват по реда на възникването им. При недостатъчна наличност по
блоковото обезпечение за покриване на последното възникнало задължение компетентният орган отхвърля подаденото заявление.
Общият размер от отделните задължения не
може да бъде по-голям от размера на блоковото обезпечение.
Чл. 13. При неизпълнение на всички задължения, обхванати от блоковата гаранция,
компетентният орган отправя писмено искане
до оператора и до гаранта за плащане на
цялото задължение в срок до 30 дни. След
постъпване на изисканата сума оригиналът
на блоковата гаранция може да се върне на
оператора или банката-гарант при поискване
в рамките на срока на валидност на блоковата гаранция.
Чл. 14. При неизпълнение на едно или
повече задъл жени я, които се покриват с
част от блоковата гаранция, компетентният
орган отправя писмено искане до оператора
и до гаранта за плащане на сума в размер,
съответстващ на неизпълненото задължение/
задължения, в срок до 30 дни. След извършване
на плащането блоковата гаранция може да
бъде заменена с друга с по-малка стойност,
съответстваща на размера на дължимите
гаранции за оставащите задължения.“
§ 6. Създава се глава пета с чл. 15 – 22:
„ Г л а в а

п е т а

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ
НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл. 15. (1) След осъществяване на вноса/износа на земеделски и преработени земеделски
продукти от и за трети страни операторите
отправят искане към компетентния орган за
освобождаване на обезпечението, като връщат издадената лицензия за внос или износ
и представят доказателства за изпълнението
є, при необходимост.
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(2) Компетентният орган извършва проверка на представените доказателства за
изпълнение на задължението на оператора
(за осъществяване на внос или износ) и освобождава във възможно най-кратък срок
обезпечение в размер, съответстващ на изпълнението на лицензията.
Чл. 16. Обезпечението се освобождава частично при поискване, когато е представено
съответното доказателство по отношение на
част от определеното количество продукти,
при условие че тази част не е по-малка от 5
на сто от количеството по издадената лицензия, съгласно разпоредбите на чл. 34, пар. 1
от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията
от 23 април 2008 г. за определяне на общи
подробни правила за прилагане на режима
на лицензии за внос и износ и сертификати
за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 24.04.2008 г.).
Чл. 17. Ако изпълнението на задължението
е обвързано с определен срок и изпълнението
е осъществено след този срок, обезпечението
се задържа. В тези случаи 10 на сто от обезпечението се задържа незабавно, след което
се начислява допълнителен процент върху
оставащата част от:
1. 2 на сто за всеки календарен ден просрочване на срока, ако задължението се отнася
за внос на продукти в трета държава;
2. 5 на сто за всеки календарен ден просрочване на срока, ако задължението се отнася
до напускане на продукти от митническата
територия на Съюза.
Чл. 18. (1) Когато задължението е изпълнено
своевременно, а за предоставяне на доказателство за изпълнението има определен срок,
обезпечението по задължението се задържа за
всеки календарен ден, надхвърлящ този срок,
съгласно формулата 0,2/срока в дни, като се
вземе предвид, че задържаната сума не може
да надхвърля 100 на сто от размера на цялото
обезпечение за лицензията.
(2) Ако задължението е за предоставяне на
използвана или изтекла лицензия за внос или
износ или за предоставяне на доказателство,
че продуктите са напуснали територията на
Европейския съюз, обезпечението за изпълнение подлежи на задържане в размер 15 на
сто, ако това доказателство е представено
след определения срок, посочен в ал. 1, но
не по-късно от 730 календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на
лицензията. След тези 730 календарни дни се
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задържа пълният размер на обезпечението за
изпълнение на задължението по лицензията.
Чл. 19. (1) Когато с регламент изрично не
е предвиден срок за връщане на лицензията
и за представяне на доказателства за изпълнение на задължението по лицензията за внос
или износ, срокът за представяне на доказателствата е 365 календарни дни считано от
определения за изпълнение на задължението
срок, за което е внесено обезпечението. Когато такъв срок не е определен – срокът е 365
календарни дни от датата, на която всички
задължения са били изпълнени.
(2) Определеният в ал. 1 срок не може да
надхвърля 1095 календарни дни считано от
датата на учредяване на обезпечението за
изпълнение на определеното задължение.
Чл. 20. При представяне на използван или
изтекъл лиценз за износ и на доказателства
за изпълнение на задължението по лицензия
за износ с предварително фиксиране на възстановяването при износ, след определения
срок, обезпечението се задържа, както следва:
1. 10 на сто се задържа, когато лицензията е
представена между 61-вия и 90-ия календарен
ден след датата на изтичане на валидността
на лицензията;
2. 50 на сто се задържа, когато лицензията е
представена между 91-вия и 120-ия календарен
ден след датата на изтичане на валидността
на лицензията;
3. 70 на сто се задържа, когато лицензията е
представена между 121-вия и 150-ия календарен
ден след датата на изтичане на валидността
на лицензията;
4. 80 на сто се задържа, когато лицензията е
представена между 151-вия и 180-ия календарен
ден след датата на изтичане на валидността
на лицензията;
5. изцяло се задържа, когато лицензията
е представена след 180-ия календарен ден
след датата на изтичане на валидността на
лицензията.
Чл. 21. Размерът на обезпечението, което
се задържа, се закръгля до първата по-ниска
цяла сума в левове.
Чл. 22. Когато сумата, която трябва да бъде
задържана от Министерството на земеделието
и храните и Държавен фонд„Земеделие“ – Разплащателна агенция, за неизпълнение на
задължение по лицензия за внос или износ,
не надхвърля 100 евро, сумата не се задържа.“
§ 7. Приложение № 1 към чл. 8 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 8
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Банка-гарант ................................................................................................................................................................
(наименование на банката)
ЕИК ......................................................... Лицензия от БНБ ...................................................................................
Седалище и адрес на управление ............................................................................................................................
Представител ...................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)
Пълномощник ...............................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към банковата гаранция пълномощно в случаите, когато банковата гаранция се подписва
от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител
на банката-гарант)
С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим в срок до
30 дни в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до ............................................
(сума в цифри)
(...............................................................................)
(сума с думи)
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че
............................................................................................................................................................................................
(име и адрес на обезпеченото лице)
не е изпълнил следното свое задължение:
Да осъществи внос на количествата по издадената лицензия за внос на земеделски и захарни продукти
от трети страни по реда на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
............................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
Гаранцията е валидна до ........................ (дата) включително.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до
.............................................................. ч. на .............................................................................................................. г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото
вземане)
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна, независимо от това дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичането на валидността є само след връщане
на оригинала є в ………….................................................................................................…………………………………………….
(посочва се името на банката-гарант)
Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското и европейското законодателство. Всички
спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд
в гр. София.
Приложения:
Дата .................

Пълномощно
(моля, отбележете с v)
Подпис и печат“

§ 8. Приложение № 2 към чл. 8 се изменя така:
ДО
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ
Бул. Цар Борис III № 136

„Приложение № 2
към чл. 8

Б А Н К О В А Г А Р А Н Ц И Я
№ ……………/………………… г.
ГАРАНТИРАЩА БАНК А:
............................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на обслужващата банка)
със седалище и адрес на управление .....…………………………………………………....................................................………,
рег. по ф.д. № ……/…… г. по описа на ………...............................................……………………....................… съд, ЕИК
по БУЛСТАТ: …………………..............................................., идентификационен номер по ДДС …………………………,
представлявано от ………………….................................................................................………………………………………………………
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
и
…………….......................................................................................……………………………………………………………………………………
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
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НАРЕДИТЕЛ:
…........……………………………………………………………….........................................................................................................……,
(пълно наименование на наредителя)
със седалище и адрес на управление ……………….....................................................……………………..………………………
по ф.д. №……/…… г. по описа на ……………....................................................................… съд, ЕИК по БУЛСТАТ:
………………...…........................................., идентификационен номер по ДДС …………………………, представлявано
от …………………………………………………………………………………..................................................................................………………
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
БЕНЕФИЦИЕР: ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на
земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул.
Цар Борис ІІІ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ: 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор.
С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ……………………………………………………......
е наш клиент и като такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТИРАЩА БАНК А
се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до
максимален размер от .............................(...............................................................................................................) лв.,
(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)
представляваща равностойността на Вашето вземане към НАРЕДИТЕЛЯ, произтичащо от ……………..
.....................................................................................……………………………………………………………………………………................
…………….......................................................................................……………………………………………………………………………………
(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера: договор, заявка и
др., №, дата и др. индивидуализиращи белези)
Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА – ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечено
с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на
обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИ
РАЩАТА БАНК А най-късно до ………………….....……….... ч. на ……………………………………………………………………… г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото
вземане)
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.
Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в БНБ – ЦУ:IBAN
.........................., BIC BNBGBGSD в срок до 30 дни след получаване на Вашето писмено искане за
плащане.
Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ……………………………………….......
..............................., когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът є на валидност изтече.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването є.
……….........................………..: ______________________ ……….........................………..: ______________________
(име)
(подпис)
(име)
(подпис)“

§ 9. Приложение № 3 към чл. 8 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 8
ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЕДИНИЧНА ГАРАНЦИЯ
Гарант ..............................................................................................................................................................................
(наименование на гаранта)
ЕИК ............................................................................... Регистрация от БНБ ........................................................
Седалище и адрес на управление ............................................................................................................................
Представител .................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)
Пълномощник ................................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към гаранцията пълномощно, в случаите, когато гаранцията се подписва от нарочно
упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител на гаранта)
С настоящата гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим в срок до 30
дни в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до ....................................................
(сума в цифри)
(...............................................................................)
(сума с думи)
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че
...........................................................................................................................................................................................
(име и адрес на обезпеченото лице)
не е изпълнил следното свое задължение:
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Да осъществи внос на количествата по издадената лицензия за внос на земеделски и захарни продук
ти по реда на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
...........................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
Гаранцията е валидна до ............................... (дата) включително.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до
..................................................... ч. на .......................................................................................................................... г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото
вземане)
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат, или не.
Гаранцията може да бъде освободена преди изтичането на валидността є само след връщане на оригинала є в ……………..............................................................................................……………………………………………………..
(посочва се името на гаранта)
Настоящата гаранция е подчинена на българското и европейското законодателство. Всички спорове,
произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.
Приложения:
Дата .................

Пълномощно
(моля, отбележете с v)
Подпис и печат:“

§ 10. Приложение № 4 към чл. 8 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 8
ДО
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ
Бул. Цар Борис III № 136
ЕДИНИЧНА ГАРАНЦИЯ
№ .............../................ г.
ГАРАНТИРАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ:
...............................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на финансовата институция)
със седалище и адрес на управление .....................................................................................................................,
рег. по ф.д. № ..................../.......... г. по описа на ...................................... съд, ЕИК: .......................................,
представлявано от ............................................................................ – ……................................................……...........;
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
и
........................................................................................................ – ..............................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
НАРЕДИТЕЛ:
...........................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на наредителя)
със седалище и адрес на управление ................................................., рег. по ф. д. № ....................../................ г.
по описа на .................................................... съд, вписано в търговския регистър под партиден № ..........,
том .............., стр. ................., ЕИК: ....................................................................................., представлявано от
............................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
БЕНЕФИЦИЕР: ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление
София, бул. Цар Борис III № 136, ЕИК 121100421, представляван от изпълнителния директор
……………………………………………………………….
Уважаеми господа,
С настоящата гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ....................................................................
е наш клиент и като такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТ се задължаваме
безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до максимален размер
от .............................(..............................................................................................................................................) лв.,
(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)
представляваща равностойността на Вашето вземане към НАРЕДИТЕЛЯ, произтичащо от ...............
..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………….............................................................……….............................................................……....
(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера: договор, заявка и др.,
№, дата и др. индивидуализиращи белези)
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Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА – ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечено
с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на
обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА
ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ най-късно до: ……......................... ч. на ...................................................... г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото
вземане)
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.
Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в БНБ – ЦУ:
IBAN ................................, BIC BNBGBGSD в срок до 30 дни след получаване на Вашето писмено искане за плащане.
Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ........................................,
когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът є на валидност изтече.
Настоящата гаранция влиза в сила от датата на издаването є.
……….........................………..: ______________________ ……….........................………..: ______________________
(име)
(подпис)
(име)
(подпис)“

§ 11. Приложение № 5 към чл. 9 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 9

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЛОКОВА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Банка-гарант .................................................................................................................................................................
(наименование на банката)
ЕИК ......................................................... Лицензия от БНБ .......................................................................................
Седалище и адрес на управление ............................................................................................................................
Представител .................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)
Пълномощник ...............................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към банковата гаранция пълномощно, в случаите, когато банковата гаранция се
подписва от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само
представител на банката-гарант)
С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим в срок до 30
дни в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до ....................................................
(сума в цифри)
(...............................................................................)
(сума с думи)
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че
.............................................................................................................................................................................................
(име и адрес на обезпеченото лице)
не е изпълнил едно от следните свои задължения:
1. ………………….....................................................................................……………………………………………………………………………
по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
.............................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
2. .……………………………………………………………………………......................................................................................…………………
по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
..........................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
Гаранцията е валидна до ............................... (дата) включително.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до
.................................................................................... ч. на ........................................................................................... г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото
вземане)
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат, или не.
Гаранцията може да бъде освободена преди изтичането на валидността є само след връщане на оригинала є в ……….................................................................................................…………………………………………………………..
(посочва се името на гаранта)
Настоящата гаранция е подчинена на българското и европейското законодателство. Всички спорове,
произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.
Приложения:

Пълномощно
(моля, отбележете с v)

Дата .................

Подпис и печат:“
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„Приложение № 6
към чл. 9

ДО
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ
Бул. Цар Борис III № 136
БЛОКОВА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
№ .............../................ г.
ГАРАНТИРАЩА БАНК А: .........................................................................................................................................,
(пълно наименование на обслужващата банка)
със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................,
рег. по ф.д. № ........./............ г. по описа на ................................................. съд, ЕИК: .....................................,
представлявано от ............................................................................ – ……................................................……...........;
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
и
........................................................................................................ – ..............................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
НАРЕДИТЕЛ: ..........................................................................................................................................................,
(пълно наименование на наредителя)
със седалище и адрес на управление .....................................................................................................................,
рег. по ф. д. № ................................................/.............. г. по описа на ................................................. съд, вписано
в търговския регистър под партиден № ..........., том ........., стр. .........., ЕИК: ..............................................,
представлявано от: ........................................................................ – ……............................................………................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
БЕНЕФИЦИЕР: ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане
на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София,
бул. Цар Борис III № 136, ЕИК 121100421, представляван от изпълнителния директор ..........................
..................................................................................
Уважаеми господа,
С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ..........................................
е наш клиент и като такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТИРАЩА БАНК А
се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до
максимален размер от .....................................(..................................................................................................) лв.,
(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)
представляваща равностойността на Вашето вземане към НАРЕДИТЕЛЯ, произтичащо от ................
...........................................................................................................................................................................................
(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера):
............................................................................................................................................................................................
(договор, заявка и др., №, дата и др. индивидуализиращи белези)
Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА – ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечено
с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на
обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА БАНК А най-късно до: ……................. ч. на ........................................................................................... г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.
Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в БНБ – ЦУ:
IBAN ...................................., BIC BNBGBGSD в срок до 30 дни след получаване на Вашето писмено
искане за плащане.
Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес .............................................
..............................................................., когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът є на
валидност изтече.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването є.
……….........................………..: ______________________ ……….........................………..: ______________________
(име)
(подпис)
(име)
(подпис)“

3442

За министър:
Цветан Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Организацията на
НАТО за комуникации и информация (NCIO),
представлявана от Агенцията на НАТО за
комуникации и информация (NCIА) относно
сътрудничеството в областта на C4ISR (ко
мандване, управление, комуникации, ком
пютри, разузнаване, наблюдение и войсково
разузнаване)
(Одобрен с Решение № 126 от 4 март 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
последния подпис – 27 март 2015 г.)
Преамбюл
Министерството на отбраната на Република
България и Организацията за комуникации
и информация на НАТО (NCIO), представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации
и информация (NCI Агенцията), наричани
по-нататък „Страни“,
Имайки предвид, че Организацията на
НАТО за консултации, командване и контрол (NC3O), представлявана от Агенцията
на Н АТО за консултации, командване и
управление (NC3A), и Министерството на
отбраната на Република България са подписали Меморандум за споразумение относно
с ът ру д н и чес т во в облас т та на C 4ISR на
24 февруари 2010 г.;
Имайки предвид създаването на Организацията за комуникации и информация на НАТО
и нейните съставни елементи от Северноатлантическия съвет (NAC) в C-M(2012)0049-AS1 и
предоставените є правомощия в областта на
командването, управлението, комуникациите,
компютрите, разузнаването, наблюдението и
войсковото разузнаване (C4ISR);
Имайки предвид, че в сила от 1 юли 2012 г.
всички права и отговорности на NC3A бяха
прехвърлени на Агенцията на НАТО за комуникации и информация;
Имайки предвид опита на Министерството
на отбраната на Република България в област
та на дейностите по C4ISR;
Имайки предвид, че както Агенцията на
НАТО за комуникации и информация, така
и Министерството на отбраната на Република България считат, че е желателно да си
сътрудничат в дейностите по C4ISR и да се
постигне по-добра оперативна съвместимост
между Република България и НАТО;
Имайки предвид, че Организацията на
НАТО за консултации, командване и контрол
(NCIO) e учредена като помощен орган от
Северноатлантическия съвет (CAC) на осно-
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вание чл. 9 от Северноатлантическия договор
и с оглед Споразумението относно статута
на Организацията на Северноатлантическия
договор, националните представители и международните служители, подписано в Отава
на 20 септември 1951 г.,
Понастоящем Министерството на отбраната на Република България и Агенцията
на НАТО за комуникации и информация са
съгласни да създадат общ Меморандум за
разбирателство, описващ областите на сътрудничество в дейностите по C4ISR, включително Многогодишната работна програма
2015 – 2020 в Приложение А, и да създадат на
по-късна дата вторични Технически споразумения между страните, следвайки формата в
Приложение В.
Член 1
Определения и съкращения
Следните определения и съкращения се
прилагат за този МзР:
Изходна инИнформация, която не е генеформация
рирана в рамките на този MзР.
Изпълнител
Всеки субект, на който е възложен договор по този MзР от
една от Страните.
Прио ри т е т н а Информацията, генерирана в
информация
рамките на този MзР.
Информация Всяка информация, независимо от нейната форма или вид,
включително, но не само, от
научен, технически, бизнес или
финансов характер, а също
така вк лючително снимк и,
доклади, наръчници, данни за
заплахите, експериментални
данни, данни от изпитвания,
дизайни, спецификации, процеси, техники, изобретения,
чертежи, технически писания,
звукови записи, илюстрации и
други графични представяния,
независимо дали са на магнитна лента, като компютърен
софтуер или в някаква друга
форма и независимо дали са
или не са обект на авторско
п раво, патен т на и ли д ру га
правна защита.
ПИС
Права на интелектуална собственост.
МзР
Меморандум за разбирателство.
САС
Северноатлантически съвет.
НАТО
Организация на Северноатлантическия договор.
Цели на
Използвани във всяка част на
НАТО/
света от страна на НАТО или
отбранителни за въоръжените сили на някоя
цели
от Страните.
NCI Агенция Агенцията на НАТО за комуникации и информация.
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NCIO
ТС
ЦЗ
Трета страна
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Организацията за комуникации и информация на НАТО.
Техническо споразумение.
Целево задание.
Всек и су бек т, изп ъ л н и т ел,
агенци я, правителство или
друго лице, което не е член
на персонала на една от Страните и което не е страна по
този MзР.

Член 2
Цел и обхват
2.1. За да се улесни подобряването на оперативната съвместимост, Страните се договарят
да засилят сътрудничеството между тях чрез:
• И зползване на продукти, разработени
от Агенцията на НАТО за комуникации
и информация в националните системи
за отбрана на Република България с
цел осъществяване на тясна оперативна
съвместимост с НАТО.
• А ктивиране на Агенцията на НАТО за
комуникации и информация за подкрепа
на по-нататъшното развитие на системите в областта на C4ISR в Република
България за постигане на необходимото
ниво на оперативна съвместимост със
системите на НАТО.
• С ъздаване на форум за обмен на актуална техническа информация между
Министерството на отбраната на Република България и Агенцията на НАТО
за комуникации и информация.
• Н асърчаване ролята на Агенцията на
НАТО за комуникации и информация като
стратегически партньор на Република
България, като се създава възможност
за вникване в оперативните и функционалните нужди на Република България,
както и в основните компетенции на
Агенцията на НАТО за комуникации и
информация.
• П ризнаване на ролята на НАТО/Многонационалните проекти в развитието на
националните способности в областта на
C4ISR чрез съвместни усилия.
• Работа в мрежа на експертите на Република България и Агенцията на НАТО за
комуникации и информация и съответните индустриални партньори с цел да се
даде възможност за успешно изпълнение
на желаните способности по C4ISR.
2.2. Обхватът на сътрудничеството ще
включва разработване, внедряване, изпитване, оценка и утвърждаване на техническите
и архитектурните аспекти на стандарти, технологии, системи и способности.
2.3. Конкретните проекти за сътрудничество
ще бъдат описани подробно в отделни TС,
следвайки формата в Приложение В. В слу-
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чай на Технически споразумения във връзка
с годишна работна програма (член 4.3 подолу) или за по-сложни и/или дългосрочни
проекти различните дейности в рамките на
годишните TС или по един проект могат да
бъдат определени по-точно в отделни Целеви
задания по съответното ТС.
Член 3

Общи области на сътрудничество

3.1. Признавайки предоставените им специфични правомощия, Страните са се договорили, че взаимното сътрудничество може
да включва, но няма да бъде ограничено до
сътрудничество със следните характеристики:
3.1.1. Сътрудничеството включва целия
жизнен цикъл на C4ISR, като планиране,
изследвания, концепции, както и технически
експерименти и разработки, изискванията за
събиране и анализиране на алтернативи, като
специфициране, провеждане на търгове, снабдяване, инсталиране и внедряване, използване
и опериране.
3.1.2. C4ISR може да обхваща командване, контрол, комуникации, информационни
системи и способности, развити чрез мрежи,
включително тяхното използване и на свързаните с тях технологии, методики и процедури,
които се използват и за конкретни оперативни
области, като разузнавателна информация,
наблюдение и разузнаване.
3.1.3. Сътрудничеството може да обхваща
и други свързани области, необходими за изпълнение на договорените задачи в рамките
на национални и съюзни политики, включително например осигуряване на информация
и кибернетична отбрана, обучение и учения,
обмен на знания, експерименти и демонстрации, интеграция на бойни лаборатории
и подкрепа за обществени поръчки.
Член 4
ничество

Специфични области на сътруд

4.1. Вземайки предвид посочените по-горе
общи области на сътрудничество, Страните
са се договорили да съсредоточат усилията
си в следните конкретни области:
• Изпитване на системата, оценка и монтаж;
• И зползване на софтуера на НАТО;
• О безпечаване на ИКТ услуги;
• Подкрепа за обучение и учения;
• О бща подкрепа, която може да обхваща
например проучвания, дефиниране на
проекти, онлайн и офлайн техническа
подкрепа; и
• Придобиване на комуникационно-информационни системи, навигационни системи, радари, криптографско оборудване,
свързани с посочените по-горе дейности.
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4.2. Първоначалният, но не изчерпателен
списък на конкретните области на сътрудничество е идентифициран като Многогодишна
работна програма 2015 – 2020 (Приложение
А към този MзР).
4.3. В началото на всяка година Страните
могат да договорят ТС за Годишна работна
програма за предстоящата година. То съдържа следните неексклузивни резултати за
предстоящата година, за да се улесни създаването на ТС/ЦЗ по време на годишното
сътрудничество:
4.3.1. Начална среща между Министерството на отбраната на Република България и NCI
Агенцията за определяне на бъдещия обхват
на работата, която ще обхваща следващата
календарна година; това ще даде възможност
на NCI Агенцията да подреди ресурсите по
приоритет в съответствие с текущата наличност и предвижданите бъдещи дефицити.
4.3.2. Последователни координационни
срещи за преразглеждане на Многогодишната
работна програма 2015 – 2020 и координация
на нови ТС/ЦЗ. Тези координационни срещи
трябва да се провеждат при необходимост, но
най-малко веднъж годишно.
4.3.3. Дейности, организирани в рамките на
MЗС и ТС на Годишната работна програма,
необходими за събиране на изисквания или
демонстриране на способности от функционално значение за установяването на специфични
ЦЗ в рамките на ТС на Годишната работна
програма или нови TС по линия на MзР.
4.3.4. Технически и правен анализ и консултации, включително и определянето на
условията за пускане на отделни продукти
на НАТО, определени да бъдат включени в
последващи проекти.
4.4. Допълнителни области на сътрудничество могат да бъдат идентифицирани и
договорени във вторични ТС/ЦЗ.
4.5. Дейностите по ТС/ЦЗ следват процеса,
определен в Приложение Б.
Член 5
Управление
5.1. Дейностите, изпълн явани по този
MзР, се насочват и управляват от името на
Страните от управленска структура, състояща
се от Висши представители (ВП), Фокусни
точки (ФТ) и Мениджъри на проекти (МП),
назначени от Страните. ВП ще наблюдават
и улесняват прилагането на този MзР и имат
цялостната власт над ФТ и МП. ФТ носят
основната отговорност за ефективното изпълнение, ефикасното управление и ръководство
на дейността по този MзР. МП носят основната отговорност за ефективното изпълнение
и управление на съответните TС.
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5.2. ВП заседават толкова често, колкото
счетат за необходимо, но най-малко веднъж
годишно алтернативно в Белгия/Холандия
или Република България, ако не е договорено
друго между страните. Приемащата страна
действа като председател и за своя сметка
п редоставя сек ретарска подк репа. Всяка
страна заплаща направените от нея разходи
за участващите представители. Решенията на
ВП се приемат с единодушие. В случай че ВП
не са в състояние да достигнат своевременно
решение по даден въпрос, те отнасят въпроса
за решаване от тяхната по-висша инстанция.
В същото време ФТ изпълняват дейностите
по този MзР без прекъсване, докато проблемът бъде решен.
5.3. ВП отговарят за:
5.3.1. Прегледа на дейностите, извършени по
силата на този MзР, включително, но не само:
5.3.1.1. Напредъка в изпълнението на системните изисквания, както е посочено по
този MзР.
5.3.1.2. Техническия напредък по ТС/ЦЗ.
5.3.1.3. Финансовото състояние на ТС/ЦЗ.
5.3.2. Препоръчване на изменения към този
MзР на Страните за одобрение в съответствие
с член 15 (Общи разпоредби).
5.3.3. Мониторинг на продажби и трансфери
на Трети страни, разрешени в съответствие
с член 10 (Продажби и трансфери на Трети
страни).
5.3.4. Преглед на докладите за състоянието,
представени от ФТ.
5.3.5. Разрешаването на проблеми, представени от ФТ.
5.4. Всяка Страна назначава Фокусни точки
(ФТ), за да гарантира изпълнението на този
MзР и да улеснят работата по всички дейности
и въпроси, които възникват.
5.4.1. В рамките на член 2 (Цел и обхват),
член 3 (Общи области на сътрудничество) и
член 4 (Конкретни области на сътрудничество)
ФТ предлагат допълнително на ВП конкретни области на сътрудничество и осигуряват,
доколкото е възможно, наличието на необходимите ресурси.
5.4.2. ФТ редовно докладват на ВП по
текущите дейности за създаване на постоянна, навременна и ефективна комуникация
между тях.
5.4.3. ФТ разработват съвместно ТС/ЦЗ за
одобрение от ВП.
5.5. Всяка Страна назначава Мениджър на
проекта (MП), който отговаря за ефективното
прилагане на съответното ТС/ЦЗ по този MзР.
MП редовно докладват на ФТ.
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Член 6

ДЪРЖАВЕН

Финансови разпоредби

6.1. В зависимост от наличността на средства всяка Страна поема всички разходи, които
е направила за осъществяване на дейността
си по този MзР.
6.2. Ако обаче една от Страните (Молещата Страна) поиска помощ от другата Страна
(Предоставящата Страна), Предоставящата Страна уведомява Молещата Страна за
ресурсите, изисквани от нея, и размера на
всяко договорно задължение, ако е приложимо, необходимо за осигуряване на исканата
подкрепа. Подробности, включително административните разходи, ако има такива, се
определят във всяко TС/ЦЗ.
6.3. Молещата страна изцяло финансира
всички поискани от нея проекти.
6.4. TС/ЦЗ могат да бъдат два вида – с
подлежащи на възстановяване разходи (ПВР)
или с твърда фиксирана цена (ТФЦ), като:
6.4.1. TС/ЦЗ с ПВР уточняват очакваните
разходи, които ще бъдат направени (например
поръчки, пътуване, консултации), очаквания
труд, който ще бъде предоставен за определен
период от време, и общите задължения, които
ще се изпълнят от персонала на Агенцията
на НАТО за комуникации и информация.
6.4.2. TС/ЦЗ с ТФЦ осигуряват подробно
описание на предмета или услугите, които ще
бъдат доставени до определена дата.
6.5. За TС/ЦЗ с подлежащи на възстановяване разходи Предоставящата Страна
фактурира ежемесечно със задна дата разходите, направени през предходния месец. За
по-незначителни суми Предоставящата Страна
може да фактурира разходите на тримесечие.
6.6. За TС/ЦЗ с твърда фиксирана цена
Предоставящата Страна фактурира разходите
при подписване от двете страни на съответното TС/ЦЗ. В зависимост от големината
на TС/ЦЗ Предоставящата Страна може да
предложи авансова фактура за цялата сума
или тримесечни фактури (на базата на постиженията за напредък).
6.7. Адресът на фактуриране на съответната
Молеща Страна е посочен в даденото TС/ЦЗ.
6.8. Молещата Страна прехвърля сумата по
фактурата на Предоставящата Страна в рамките на един месец след датата на издаване на
фактурата. Административните разходи, ако
има такива, се показват в отделна фактура
и се представят за плащане след подписване
на TС/ЦЗ в съответствие със сроковете и
условията на членове 6.5 и 6.6.
6.9. Всички плащания на Страните се
правят към банковите сметки, посочени във
фактурата.
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6.10. Разходите не могат да надвишават общата сума на средствата, включени в рамките
на TС/ЦЗ, без съгласието на Молещата Страна.
В случай че дейността води до превишаване на
разходите, незабавно се информира Молещата
Страна. Задължение на Молещата Страна е
да осигури допълнителните средства.
6.11. TС съдържа информацията, описана
подробно по-горе, както е посочено в образеца
за TС (Приложение В към този MзР).
6.12. Предоставящата Страна съхранява
записите за разходите, направени при изпълнение на този MзР и свързаните с него TС/ЦЗ.
Тези записи се предоставят на разположение
на Молещата Страна, ако това бъде поискано.
Член 7

Договорни разпоредби

7.1. Ако една от Страните установи, че
договорирането е необходимо, за да се изпълнят нейните отговорности съгласно MзР
или TС/ЦЗ, тази Страна сключва договор
в съответствие със съответните разпоредби
на НАТО/национални закони, подзаконови
актове и процедури.
7.2. Когато една страна самостоятелно договорира изпълнението на задача по MзР или
TС/ЦЗ, тя е единствено отговорна за своето
собствено договаряне и другата Страна няма
да бъде обвързана от задължение, произтичащо от такива договори, без предварителното
є писмено съгласие.
7.3. Ако Страните решат, че е необходимо в
рамките на MзР или TС/ЦЗ една от страните
да сключи договор от името на другата Страна,
Страната сключва договора в съответствие
със съответните разпоредби на НАТО/своите
национални закони, подзаконови актове и
процедури. За всички договарящи дейности,
извършвани по тази клауза, на ФТ при поискване се предоставя копие от всички отчети
за работа преди разработването на искания.
7.4. По време на процеса на договаряне служителят по договорите на всяка от Страните
консултира бъдещите изпълнители относно
задължението им да уведомят служителя
по договорите незабавно, ако те са предмет
на някакъв лиценз, споразумение или договореност, които ограничават свободата на
тази страна да разкрива информация или да
разрешава използването є.
Член 8

Задължения и вземания

8.1. Страните се отказват от всякакви
взаимни претенции, свързани с вреди, включително смърт или нараняване, причинени
на техните военни или цивилни служители,
или вреди, причинени на имуществото им от
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персонала или посредници (което не включва
изпълнители) на другата Страна. Ако обаче
тези щети са резултат от самонадеяни действия или самонадеяни бездействия, умишлено
неправомерно поведение или груба небрежност
от една от Страните, нейните служители или
посредници, разходите за всяко задължение
се поемат само от тази Страна.
8.2. Страните провеждат консултации за
разрешаването или уреждането на всякакви
претенции на трети лица срещу тях, произтичащи от дейностите, предприети по този
MзР. Ако тези щети са резултат от самонадеяни действия или самонадеяни пропуски,
умишлено неправомерно поведение или груба
небрежност от една от Страните, нейните
служители или агенти, разходите за всяко
задължение се поемат само от тази Страна.
8.3. Претенции, произтичащи от или свързани с всяка поръчка, възложена по силата на
член 7 (Договорни разпоредби), се разрешават
в съответствие с разпоредбите на договора.
Член 9
веност

Права на интелектуална собст

9.1. Двете страни отчитат, че успешното
сътрудничество зависи от пълния и своевременен обмен на информация, необходима
за изпълнението на този MзР. Естеството и
количеството на информацията, която се придобива, следва да е в съответствие с целите,
посочени в член 2 (Цел и обхват). Освен ако
изрично не е посочено друго в TС/ЦЗ, се
прилагат следните разпоредби по отношение
на правата върху интелектуалната собственост. Специалните условия, приложими към
пускането на софтуер на НАТО/Агенцията на
НАТО за комуникации и информация, ще бъдат заложени в лицензионните споразумения,
отнасящи се до TС/ЦЗ.
9.2. Приоритетна информация за НАТО
или Правителствена програма
9.2.1. Оповестяване: Програмната приоритетна информация, генерирана от военни или
цивилни служители на една от Страните, се
оповестява на Страните без такса.
9.2.2. Употреба: Всяка страна може да
използва цялата приоритетна информация
за НАТО или Правителствена програма без
заплащане за целите на НАТО/отбранителни
цели. Страната, която генерира приоритетна
информация за Правителствена програма,
следва също така да запази правото си на
ползване на тази информация. Всяка продажба
или друго прехвърляне на Трета Страна се
подчинява на разпоредбите на член 10 (Продажби на трети лица и трансфери).
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9.3. Изходна информация за НАТО или
Правителствена програма
9.3.1. Оповестяване: Всяка Страна при
поискване трябва да оповести на другата
Страна всяка релевантна изходна информация за НАТО/Програма на правителството,
генерирана от военни или цивилни нейни
служители, при условие че:
9.3.1.1. такава Програмна Изходна Информация е необходима или полезна за Програмата, като Страната, притежаваща информацията, определи дали тя е „необходима“, или
„полезна“ за Програмата;
9.3.1.2. такава Програмна Изходна Информация може да се предоставя, без да възниква
задължение за притежателите на права на
собственост; и
9.3.1.3. оповестяването на информация е
в съответствие с националните политики и
разпоредби за оповестяване на Предоставящата
Страна/НАТО за оповестяване.
9.3.2. Употреба: Изходна информация за
НАТО/Програма на Правителството, оповестена от едната Страна на другата, може да се
използва безплатно от другата Страна само за
Програмни цели; обаче Предоставящата Страна запазва всички свои права по отношение
на такава Програмна Изходна Информация.
9.4. Програмна приоритетна информация
на Изпълнителя
9.4.1. Оповестяване: Програмната приоритетна информация, генерирана и доставена
от изпълнители, се оповестява на Страните
без такса.
9.4.2. Употреба: Всяка Страна може да използва без такса за своите отбранителни цели
цялата Програмна приоритетна информация
от Изпълнители, генерирани и доставени от
изпълнители на другата Страна. Страната,
чиито изпълнители генерират и доставят Програмната приоритетна информация от Изпълнители, трябва също така да запази правата
си за нейното използване в съответствие с
приложимите разпоредби на договора/договорите. Всяка продажба или друго прехвърляне
на Трета Страна на Програмна приоритетна
информация от Изпълнители е предмет на
разпоредбите на член 10 (Продажби на Трети
лица и трансфери).
9.5. Програмна Изходна Информация от
Изпълнители
9.5.1. Оповестяване: Всяка Прог рамна
Изходна Информация (включително информация, предмет на права на собственост),
генерирана и доставена от Изпълнители, се
предоставя на разположение на другата Страна, когато са изпълнени следните условия:
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9.5.1.1. такава Програмна Изходна Информация е необходима или полезна за Програмата, като Страната, притежаваща информацията, определи дали тя е „необходима“, или
„полезна“ за Програмата;
9.5.1.2. такава Програмна Изходна Информация може да се предоставя, без да възниква
задължение за притежателите на права на
собственост; и
9.5.1.3. оповестяването на информация е
в съответствие с националните политики и
разпоредби за оповестяване на Предоставящата
Страна/НАТО за оповестяване.
9.5.2. Употреба: Програмната Изходна Информация, предоставена от изпълнители на
едната Страна и оповестена на другата Страна, може да се използва безплатно от другата
Страна само за Програмните цели и може да
бъде предмет на по-нататъшни ограничения
от страна на титуляри на права на собственост; обаче Предоставящата Страна запазва
всички свои права по отношение на такава
Програмна Изходна Информация.
9.6. Собствена Програмна Информация
9.6.1. Ц ялата Програмна Информаци я,
подлежаща на собственически интереси, се
идентифицира и маркира и се разглежда в
съответствие с клаузата за Сигурност.
9.6.2. Споразумението на НАТО относно
предаване на техническа информация за целите на отбраната, подписано в Брюксел на
19 октомври 1970 г., както и разпоредбите на
процедурите по прилагане на Споразумението
на НАТО относно предаване на техническа
информация за целите на отбраната, одобрено
от Северноатлантическия съвет на 1 януари
1971 г., се прилагат по отношение на собствената информация, свързана с този MзР.
Член 10
фери

Продажби на трети лица и транс

10.1. Страните не трябва да продават, прехвърлят правото на собственост, оповестяват
или да прехвърлят притежание на Програмна
приоритетна информация на Трети лица без
предварителното писмено съгласие на другата
Страна. Освен това нито една от Страните
не позволява такава продажба, оповестяване
или трансфер, включително от страна на собственика на предмета, без предварителното
писмено съгласие на другата Страна. Такова
съгласие не се дава, освен ако НАТО или
Правителството на планирания получател се
съгласи писмено със Страните, че:
10.1.1. Няма да трансферира обратно или
да разреши по-нататъшното обратно трансфериране на всяка предоставена информация; и
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10.1.2. Ще използва или ще разреши използването на предоставената информация само
за целите, определени от Страните.
10.2. Страните не могат да продават, прехвърлят правото на собственост, оповестяват
или да прехвърлят притежанието на Програмна изходна информация, предоставена от
другата Страна, на която и да е Трета страна
без предварителното писмено съгласие на
Страната, която е предоставила тази информация. Предоставящата страна е единствено
отговорна за разрешаване на такива трансфери
и в зависимост от случая посочва начина и
условията за осъществяване на тези трансфери.
10.3. Всяко съгласие, изисквано по този
раздел, няма да бъде неоснователно отказвано.
Страните се съгласяват, че сътрудничеството
е от решаващо значение за успеха на този
MзР и няма да откажат одобрение, освен ако
националните интереси за сигурност и тези
на НАТО са изложени на риск.
10.4. Освен ако не е указано друго в TС/
ЦЗ, се прилагат разпоредбите на този член.
Член 11
Сигурност
11.1. Цялата класифицирана информация
или материали, генерирани в съответствие
с този MзР, ще се съхраняват, обработват,
предават и опазват от Страните по начин,
не по-малко строг от документ на НАТО CM
(2002) 49 „Сигурността в Организацията на
Северноатлантическия договор“ от 17 юни
2002 г., включително всички допълнения и
изменения към него.
11.2. Всяка Страна уведомява другата за
нивото на класификация за сигурност на цялата информация, документи или материали,
генерирани, предоставени или обменени по
този MзР, и за всяка последваща промяна в
нивото на класификацията за сигурност. Когато се смята за необходимо да се промени
дадено класифициране, новата класификация
гарантира висока степен на защита срещу
разкриване на информация, която е най-малко
еквивалентна на тази на оригинала.
11.3. Всяка Страна предприема всички
налични законни мерки за запазване на поверителността на обменената информация
по този MзР, за неразкриване съгласно някоя
от разпоредбите на законодателството, освен
ако другата Страна даде съгласие за такова
оповестяване.
11.4. Информацията, предоставена или
създадена в съответствие с този MзР, може да
се класифицира с ниво на сигурност „НАТО
за служебно ползване“. Съществуването на
този MзР е некласифицирано и съдържанието
е некласифицирано. Страните се споразумяват за съответното ниво на класификация за
всеки TС/ЦЗ.
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Данъчно и митническо освобож

12.1. По отношение на всяко оборудване и услуги, които ще се доставят по този
MзР, Агенцията на НАТО за комуникации
и информация ще положи всички усилия да
не се налагат мита или данъци, за които е
предвидено освобождаване съгласно член IX
от Споразумението от Отава.
Член 13

Посещения в институции

13.1. Страните разрешават посещения на
своите институции, агенции и лаборатории
при условие, че за посещението е получено
разрешение от всяка една от участващите
Страни или служителите имат всички необходими и съответни разрешения за достъп и
необходимост да се знае.
13.2. Всички гостуващи служители е необходимо да се съобразяват с разпоредбите
относно сигурността на Страната домакин.
Всяка информация, оповестена или станала
достъпна за посетители, ще бъде третирана
като доставена на Страната, спонсорираща
гостуващия персонал, и ще бъде предмет на
разпоредбите на този MзР.
13.3. Списъците на персонала и разрешенията за достъп на всяка от Страните, на които се
налага да посещават непрекъснато съответните
съоръжения на Страните, ще бъдат предадени
по служебен път в съответствие с утвърдените
международни процедури за посещения.
Член 14

Разрешаване на спорове

14.1. Всеки спор относно тълкуването, изпълнението или прилагането на този MзР се
разрешава чрез консултации и няма да бъде
насочен към национален или международен
трибунал или трета страна за уреждане.
14.2. Страните считат всеки случай на
несъгласие при изпълнението на този MзР за
взаимен проблем, който изисква усилия и от
двете страни за разрешаване на разногласията.
Всички въпроси ще бъдат взети под внимание
и разгледани в приоритетен формат, за да се
гарантира, че е отделено достатъчно време
на най-важните въпроси.
14.3. Всяко разногласие по отношение на
тълкуването или прилагането на този MзР
или вторичните TС/ЦЗ се разглеж дат на
първа инстанция от съответната точка за
контакт (ТзК) за TС/ЦЗ. Ако те не са успешни в решаването на спора, съответната
ТзК го отнася до съответната им ФТ за този
MзР. Ако не може да бъде намерено решение, разногласието се отнася до съответните
висшестоящи органи.
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Общи разпоредби

15.1. Всички писмени документи, кореспонденцията и докладите, представени от
Страните, следва да бъдат на английски език.
15.2. Този MзР може да бъде прекратен
по взаимно съгласие от всяка от Страните с
писмено предизвестие, направено дванадесет
месеца предварително. Конкретните TС/ЦЗ
по този MзР, които все още не са изпълнени,
остават в сила до удовлетворително завършване
на идентифицираните проекти. След предизвестие за намерението си да прекратят този
MзР Страните провеждат консултации с оглед
смекчаване на финансовите и други последици.
15.3. Съответните права и задължения на
Страните по отношение на член 8 (Задължения
и вземания), член 9 (Права върху интелектуалната собственост), член 10 (Продажби на
трети лица и трансфери) и член 11 (Сигурност)
продължават независимо от прекратяването
или изтичането на срока на този MзР.
15.4. Този MзР влиза в сила от датата на
последния подпис и заменя Меморандума за
споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Организацията
на НАТО за консултации, командване и контрол (NC3O), представлявана от Агенцията на
НАТО за консултации, командване и контрол
(NC3A), относно сътрудничеството в областта
на C4ISR от 24 февруари 2010 г. Този MзР ще
остане в сила за срок от пет години, ако не
бъде прекратен в съответствие с разпоредбите по-горе. Той може да бъде продължен по
взаимно писмено съгласие на Страните.
15.5. Този MзР може да бъде изменян само
по взаимно писмено съгласие на Страните.
Член 16

Подписване

16.1. Всичко, записано по-горе, представя
разбирането, постигнато между Министерството на отбраната на Република България
и Организацията на НАТО за комуникации
и информация, представлявана от Агенцията
на НАТО за комуникации и информация, по
въпросите, разгледани в него.
Подписано в два екземпляра на английски език.
За Министерството
на отбраната на
Републ ика България:
Десислава Йосифова,
заместник-министър
на отбраната

За Организацията
на НАТО за
комуникации
и информация
(NCIO):
Коен Гийсберг,
генерален мениджър
NCI Агенция

Дата: 16 март 2015 г.
София, България

Дата: 27 март 2015 г.
Брюксел, Белгия
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Приложение А: Многогодишна Работна Програма за периода 2015 – 2020
Цели на сътрудничеството за периода 2015 – 2020, свързани с Министерството на отбраната
на Република България – Агенцията на НАТО за комуникации и информация C4ISR
Работна програма за оперативна съвместимост
№

ЗАГЛАВИЕ

СРОК

ОПИСАНИЕ

1.

Придобиване на криптографско Подлежи на пос- Проектът включва:
оборудване за декларираните звена ледващо у точня- – Придобиване;
и за C2S за ВВС на България.
ване
– Инсталиране;
– Интегриране;
– Подкрепа за пълния жизнен цикъл (периодично надграждане).

2.

Придобиване на нови 3D радари с Подлежи на пос- Проектът включва:
дълъг обсег на действие.
ледващо у точня- – Придобиване;
ване
– Инсталиране;
– Интегриране;
– Подкрепа за пълния жизнен цикъл (периодично надграждане).

3.

Разработване на система за про- След 2016
следяване на националните сили.

Проектът включва:
– Проучване на съвместимостта на съществуващите системи за проследяване
на своите войски в Българската армия;
– Изграждане и поддръжка на системата.

4.

Модернизация на AIS.

Проектът включва дейности и доставки за:
– Проектиране, изграждане и поддръжка
на четири стационарни, базирани на облак,
центрове за данни, един мобилен център
за данни и един център за управление и
наблюдение на AIS (компютърна мрежа);
– Доставка на оборудване и софтуер, необходими за разширяване/модернизация
на мрежата;
– Обучение на системни администратори
и потребители на придобитите системи;
– Виртуализация на сегашните системи.

5.

Интеграция и обучение в областта Подлежи на пос- Проектът включва:
на MMHS и PKI.
ледващо у точня- – Интеграция на NEXOR MMHS и PKI
ване
(включително картова система за управление);
– Обучение на системните администратори в областта на MMHS, PKI и картовата
система за управление.

6.

Информационна система за упра- Подлежи на пос- Информационната система за управление
вление на активи.
ледващо у точня- на активи следва да предоставя услуги за
ване
управление на всички информационни
ресурси в българските въоръжени сили
и Министерството на отбраната (включително хардуер, софтуер, комуникации,
датчици, криптоустройства и др.).

7.

CIS Sustainment support.

2015 – 2018

Подлежи на пос- Включва следните услуги:
ледващо у точня- – ДИКС Пул за Оборудване (DCEP);
ване
– Ремонтна Борса;
– Договорирани Поправки;
– Осигуряване на резервни части;
– Складиране;
– Получаване и изпращане;
– Управление на запасите;
– Имуществено счетоводство;
– Освобождаване от активи;
– Криптог рафска сл у жба за отговорно
пазене;
– Криптографско съхранение клас 1;
– Транспортиране;
– Поръчки.

С Т Р.
№

28

ДЪРЖАВЕН
ЗАГЛАВИЕ

ВЕСТНИК

СРОК

БРОЙ 38
ОПИСАНИЕ

8.

Система за предаване на документи 2016 – 2017
(DHS) и Инструмент за проследяване (TTE).

Системата за предаване на доку менти
предоставя възможност за съхраняване,
индексиране, търсене и извличане на документи и превръщането им в достъпни
чрез браузъра на потребителски интерфейс.
Инструмент за проследяване, TTE, това е
автоматизиран инструмент за управление
и проследяване на издадените заповеди
от Командването и за наблюдение на напредъка им в дух на сътрудничество в уеб
базирана среда.
За експлоатацията и поддръжката на DHS
и TTE А генцията може да предостави
следните услуги:
– Поддръжка (DHS и TTE Service Desk);
– Поддръжка на системата (ъпгрейд поддръжка на хардуерни и софтуерни компонен т и, стар т и ране и у п равление на
п ром я ната, п ла н и ра не и под к репа за
разполагане и т.н.).

9.

Географска информационна сис- 2017 (Подлежи на ГИС Услугите предоставят пълен набор от
тема (GIS).
последващо уточ цифрова географска информация заедно
няване)
с експлоатационните инструменти, които
са достъпни за всички потребители на
Bi-SC AIS.
ГИС Услугите, предоставяни във всяка
заповед, включват Гео база данни, Картографски приложен сървър, Инструмент за
гео наблюдение и Гео Каталог.
ГИС Гео базата данни е единственото
място за цялото основно картографиране
на заповедта. Тя съдържа цялата цифрова
географска информация за потребителите
и функционалните приложения.
GeoSit осигурява ситуационна осведоменост
чрез мрежово споделяне на геопространствени данни и оперативни наслоявания.
Това е междинен уеб картов сървър, доставчик за други FAS.
За експлоатация и поддръжка на GEO
Услуги Агенцията може да предостави
следните услуги:
– Поддръжка (Service Desk);
– Поддръжка на системата (ъпгрейд поддръжка на хардуерни и софтуерни компонен т и, стар т и ране и у п равление на
п ром я ната, п ла н и ра не и под к репа за
разполагане и т.н.).

10. Извънгаранционна поддръжка на 2015 – 2019
криптог рафско оборудване, на
ционална собственост, свързано
с мрежите на НАТО.

Използването на сервиза на Агенцията
за следгаранционна поддръжка на националните криптиращи устройства, които са
свързани и работят в националните сегменти на класифицираните мрежи на НАТО.

11. NATO Secret WAN (NS WAN) – раз- Първото тримесеширение.
чие на 2016 – четвъртото тримесечие на 2020

NS WAN е мрежова услуга за военен класифициран криптиран IP, който е двигател на
движението на всички IP базирани услуги
и изисква предаване на информация между
местата на разположение на клиентите.
NS WAN осигурява достъп до NS AIS услуги
и NS приложения.
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12. „Национална Електронна Ключова 2014 – 2016
система за управление“ (NEKMS).

Индикативни опорни точки:
– Проучване на място и оценка на разходите (TBCE);
– Фаза 1 – Третата четвърт на 2014 г. – Изгра ж дане на NEK MS в национални я
орган по разпределянето и доставка на
устройствата за трансфер на данни;
– Фаза 2 – Че т вър тата че т вър т на
2015 г. – Изграждане на NEKMS в Локалния център за дистрибуция.

13. „Кибер защита“.

2015 – 2019

Техническа и инженерна предметна експертиза, подкрепа за придобиване и професионално портфолио, управление на
програми и проекти.

14. НАТО – Подобряване на опера- 2016 – 2020
тивната съвместимост в зоната за
кибер защита.

Участие в мултинационални интелигентни
отбранителни проекти (MN CD2 и MISP) в
областта на Кибер сигурността съгласно целевите способности на НАТО за 2013 г. – E
5308 N „Осигуряване на информация“ (IA)
и способности за Кибер защита (CD).
Подкрепата за развитието на националните способности за IA и CD позволиха
интероперативното участие в национални
и многонационални операции на НАТО.

15. Придобиване на софтуер и хардуер. 2015 – 2019

Придобиване на криптиращи устройства за
разширяване на информационната система
на НАТО. Придобиване на софтуер и хардуер
за информационната система на НАТО.

16. Mobile Data Node – Полеви Разгъ- 2016 – 2018
ващ се Модул.

Mobile Data Node е тактически полеви
разгъващ се модул, който дава възможност
за мрежови способности чрез свързаност
към „НАТО Секретно“ (NS), Секретно за
мисията (MS) и некласифицирана информация на НАТО (NU) или интернет мрежи.
Услуги:
Набор от услуги за конфликт на интереси – сухопътни услуги за конфликт на
интереси, логистични услуги за конфликт
на интереси, услуги за конфликт на интереси при специални операции, Услуги за
граж данско – военно сътрудничество и
конфликт на интереси, Съвместна разузнавателна информация, наблюдение и разузнаване и услуги за конфликт на интереси,
услуги за оперативно планиране, услуги за
възлагане на задачи и за поръчки, услуги
за ситуационна осведоменост и др.;
Оборудване за информационни системи – сървъри, запаметяващи устройства,
UPS и др.;
Основни услуги – глас по интернет протокол (VoIP) (до 250 потребители), Web/
Intranet, Офис инструменти, ГИС, чат,
електронна поща, видео-телеконферентна
връзка(VTC) (до 20 потребители), принтиране и споделяне на файлове;
Комуникационно оборудване – маршрутизатори, комутатори, прокси сървъри и др.;
Услуги за осигуряване на информация;
Услуги за управление и контрол на услугите;
Обучение – четири седмици в България;
Поддръжка – в България;
Потребителски уреди – изчислителна техника, техника за кабелна телефония, VTC
Оборудване и факс техника.

С Т Р.
№

30

ДЪРЖАВЕН
ЗАГЛАВИЕ

ВЕСТНИК

СРОК

БРОЙ 38
ОПИСАНИЕ

17.. Обмен на данни за въздушната Подлежи на пос- Доставяне на софтуер и ако е необходимо,
ситуация.
ледващо у точня- хардуер, за да се осигури филтриране и да
ване
се понижи класификацията на въздушната картина на НАТО, за да се гарантира
надеждност. Ще се използва симетричен
системен дизайн.
18. Линк 16 радиопокритие 10 000 фута. Подлежи на пос- Оценяване на разпространението на радио
ледващо у точня- вълни – проучване на място, изготвяне на
ване
проекти.
19. НАТО – Интегрирана система за 2012 – 2017
командване и контрол за военновъздушните сили на България.

Системата за интегрирано командване и
контрол (ICC) е инсталирана в Център
за у п ра влен ие и док ла д ва не – Софи я,
през 2012 г. В момента тя е в процес на
процедура по акредитация. След акредитация ще бъде свързана към NS WAN. В
допълнение към това е необходимо да се
разшири ICC, за да обхване авиационните
бази на военновъздушните сили.

20. Системна интерфейс поддръжка Подлежи на пос- Набавени съгласно изпълнение на CP
(CSI) на Центъра за управление ледващо у точня- 5A0063. Агенцията на НАТО за комуникаи докладване.
ване
ции и информация осигурява CSI софтуерен
ъпгрейд, включително и NIRIS и MASE
ъпгрейд.
21. ISP поддръжка.

2014 – 2020

ISP предоставя възможността да се проектират и изпълнят синтетични въздушни
учения (SYNAX) и да функционира като
инструмент за упражняване на контрол чрез
интерфейси със съществуващите системи
за противовъздушна отбрана.
Предоставя ценни за ВВС способности за
персонално обучение и е добро решение
за намаляване на необходимите средства
за реалните учения.
Интегрирана е в ASOC в българския Център за управление и докладване.

22. К ри п т ог раф ско о б ору д ва не на Първото тримесе- Осигуряване на криптиращо оборудване
НАТО за Военноморските сили. чие на 2015 – чет- на НАТО (глас, данни).
въртото тримесечие на 2019
23. Информационни системи за ко- Четвъртото т ри- MCCIS, Информационните системи за
мандване и контрол на военно- месечие на 2016 командване и контрол на военноморските
морските сили (MCCIS).
сили на НАТО се използват за обработка
по електронен път на данни от множество
източници и показват тази информация в
различни командни и контролни приложения. Системата MCCIS добавя визуализация на тази информация в карта с висока
резолюция, покриваща големи площи, без
загуба на детайлност.
24. Безопасно Съвместно Тактическо Подлежи на пос- JChat е насочено към критични по време
Чат Обслужване (JCHAT).
ледващо у точня- операции, за да се предотвратят жертвите
ване
и за минимизиране на времето за реакция.
Софтуерният пакет JChat работи с готови
търговски (COTS) работни станции, свързани към локална мрежа (LAN). JChat в
локални мрежи оперира и може да бъде
свързано чрез безопасна широкообхватна
мрежа (NS WAN) на НАТО, като по този
начин позволява на всички нации да се
обединят с чат системата на НАТО.
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25. Ексклузивна оценка на планира- Подлежи на поснето на противоминни мерки и ледващо у точняИнструмент за оценка на риска ване
(MCM Expert).

26. Проект NSIP 9CM80092-04 „Com 2014 – 2016
plete BR ASS Baseline Implementa
tion South (BGR)“ на Capability
Package CP 9B3012/5A0006 „Морски, базирани на брега повърхностни комуникации за командване и
контрол (C2)“.

27. Проект NSIP 3WI31003 „Осигурява- 2014 – 2019
не на система за военновъздушно
коман дване и кон т рол (ACCS)
Софтуерно базиран елемент (ASBE)
София (България)“ чрез Добавяне
на 2 към CP 5A0109 „Военновъздушното командване и способност за
създаване на контролна система“.

28. CFBLNet.

Подлежи на последващо у точняване

29. Научноизследователска и развойна Подлежи на посдейност.
ледващо у точняване

С Т Р. 3 1

ОПИСАНИЕ
MCM EXPERT е инструмент за планиране
и оценка с помощта на софтуер, работещ под операционна система Microsoft
Windows, предназначен е за употреба на
ниво военноморска единица (Минни ловци/
миночистачи и т.н.) и по-горе в рамките на
Оперативната и плановата среда на военноморските противоминни мерки (NMCM).
Всички изисквани документи, необходими
за изпълнението на проекта, вече са под
писани между страните, а именно:
– Меморандум за споразумение меж ду
Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО
за консултации, командване и контрол
(NC3O), представлявана от Агенцията на
НАТО за консултации, командване и контрол (NC3A), относно сътрудничеството в
областта на C4ISR;
– Техническо споразу мение № 2011: 03
BR ASS BGR (NC3A-COO-OSG-2011-0248)
за фаза 1 на проекта – до TBCE скрининг
и разрешение за отпускане на средства от
вътрешния контрол;
– Тех н и ческо спора зу мен ие N2013: 01
BR ASS BGR (COO-OSG-2013- 0352). То
обхваща фаза 2 на проекта (услуги между
подписването на настоящото ТС до и включително възлагане на поръчката) и фаза 3
(услуги между възлагане на поръчката до и
включително инспекцията за съвместното
окончателно приемане (JFAI) на Проекта).
Не се очакват други споразумения.
Документ, вече подписан между страните:
– Писмо за съгласие с дата 30 ноември
2011 г. между Агенцията на НАТО за комуникации и информация и Министерството
на отбраната на Република България, Естония, Исландия, Словакия, Румъния по
отношение на сътрудничеството в планирането и разрешаването на Военновъздушни
системи за командване и контрол (ACCS).
Проекти за удължаване на срока.
В момента е представен проект на меморанду м за разбирателство в МО на
Републ ика България за проверка, ревизия
и подписване от министъра на отбраната.
Този Меморандум за разбирателство ще
покрие финансовите аспекти и отговорностите на Страните, аспектите на възлагане
на обществени поръчки и т.н.
Годишно присъединяване към Комбинираната Федерална мрежа на бойните лаборатории (CFBLNet) с помощта на среда
за коалиционно изпитване и оценка (CTE)
за свързване с FM.
Участие в международни проекти за научноизследователска и развойна дейност
в следните области:
C3 и Enterprise Услуги;
Общи информационни и комуникационни
технологии (ИКТ); C4ISR А ктивиращи
услуги;
Кибер сигурност;
Air C2 продукти и услуги.
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Приложение Б: Техническо споразумение/
Процес на изпълнение на Целевото задание
1. Процесът за формализиране на TС/ЦЗ
се състои от:
1.1. Предварителен анализ: Министерството
на отбраната на Република България изразява
изискването и в сътрудничество с Агенцията
на НАТО за комуникации и информация определя първоначалния обхват на съответния
проект/услуга.
1.2. Искане за подкрепа: Министерството
на отбраната на Република България формализира искането за подкрепа към Агенцията
на НАТО за комуникации и информация чрез
попълване и изпращане по имейл съответния
формуляр за искане на клиенти, достъпен на
интернет страницата на NCI Агенцията.
1.3. Предложение за подкрепа: след разяснения и координация, както е необходимо, с
Министерството на отбраната на Република
България. Агенцията на НАТО за комуникации
и информация прави официално предложение
за разходите и съдържанието на подкрепата в
проект на TС или проект на ЦЗ, ако дейността
е по съществуващ проект/TС. Агенцията на
НАТО за комуникации и информация изпраща
този проект на TС/ЦЗ чрез електронна поща
до точката на контакт от Министерството на
отбраната на Република България, както е
посочено във формуляра за заявка на клиента.
1.4. Официално споразумение: ако Министерството на отбраната на Република България одобри предложения проект на TС/ЦЗ,
Министерството на отбраната на Република
България подписва TС/ЦЗ и изпраща обратно
на Агенцията на НАТО за комуникации и
информация подписаното TС/ЦЗ по пощата.
NCI Агенцията приподписва и връща един
оригинален екземпляр на Министерството на
отбраната на Република България.
1.5. Изпълнение на TС/ЦЗ: Агенцията на
НАТО за комуникации и информация инициира дейностите в тясна координация и сътрудничество с Министерството на отбраната
на Република България.
2. Получените резултати могат да се различават в зависимост от вида дейност. Те
трябва да бъдат взаимнодоговорени за всяка
конкретна дейност, която ще се провежда в
рамките на TС/ЦЗ.
Приложение В: Образец на Техническо спо
разумение
Техническо споразумение № …
Заглавие
Позоваване: BGR/NCI Агенция C4ISR MзР дата
Код на проекта на NCI Агенцията
Заглавие
Вид

FFP или CR
Обхват
Цел и обхват Цел
Класификация за сигурност (Член
11 от МзР). Ако е необходимо, да
се определят условията.
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Отчет за Работата
График
Място на изпълнение и/или за
доставка
Технологична схема / Срокове
Доклад за състоянието/Брифинги
Специални условия (например
заем за оборудване, обмен на
персонал и т.н.)
Договаряне (член 7 от MзР). Ако
е необходимо, да се определят
условията
Правата върху интелектуалната
собственост (член 9 от MзР). Ако
е необходимо, да се определят
условията
Оповестяване (член 10 от MзР).
Ако е необходимо, да се определят
условията
Договореност за споделяне на
разходите (член 6.1 от MзР) или
договореност за подкрепа (член
6.2 от MзР)
Твърдо-фиксирана цена/ниво на
усилие (Работна сила) (проверете подходящата процедура за
финансиране)

Контактна
точка в МО
на РБ
Ръководител на проекта
К о н т а к т н а Управление на търсенето
точка в NCI
Агенцията
Правна служба
За Министерството на отбраната
на РБ:
Подписи
Дата:
За Агенцията на НАТО за комуникации и информация:
Дата:
3440

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛАН

за сътрудничество между Министерството на
здравеопазването на Република България,
Министерството на здравеопазването на
Румъния и Министерството на вътрешните
работи на Румъния, представлявано от Де
партамента за спешни ситуации, в областта
на лекарствената политика и спешната ме
дицинска помощ
(Одобрен с Решение № 269 от 23 април 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 24 април 2015 г.)
В съответствие с разпоредбите на Спогодбата за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между
Правителството на Република България и
Правителството на Румъния, подписана в
Букурещ на 28 февруари 1996 г.,

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

убедени в необходимостта от развитие на
сътрудничеството в областта на здравеопазването,
желаейки да продължат да подкрепят конкретните стъпки за подобряване на спешната
медицинска помощ, предоставяна на гражданите на техните държави,
Министерството на здравеопазването на
Република България, Министерството на здравеопазването на Румъния и Министерството
на вътрешните работи на Румъния, представ
лявано от Департамента за спешни ситуации
(наричани по-нататък „Участниците“),
се споразумяха за следния План за сътрудничество:
Член 1
Участниците развиват и подкрепят сътрудничеството в областта на спешната медицинска помощ и на лекарствената политика.
Те си оказват взаимопомощ, за да подобрят
качеството на спешната медицинска помощ и
нейното предоставяне в двете страни, както и
на политиката, свързана с доставките и ценообразуването на лекарства, в пълно съответствие
с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз и действащата
нормативна уредба във всяка страна.
Член 2
За целите на Член 1 Участниците осигуряват:
– обмен на информация и документация
относно нормативната уредба за организацията
и функционирането на системата за спешна
медицинска помощ;
– обмен на експертиза и ноу-хау по отношение на спешната медицинска помощ,
както и относно поддържането на готовност
и осигурявaнето на отговор от страна на
системата за спешна медицинска помощ в
случай на бедствия и инциденти, причиняващи
значителни поражения;
– когато е възможно, съвместно участие
в проекти, финансирани със средства на ЕС,
насочени към развитие на спешната медицинска помощ в двете страни, което ще бъде
одобрено и координирано от конкретните
структури в рамките на министерствата на
двете страни, съгласно вътрешното законодателство на всеки Участник;
– обмен на експерти и обучение на здравни
професионалисти по взаимна договореност;
– разработване, организация и привеждане
в изпълнение на пилотен проект за трансгранични операции при спешни случаи в района
Гюргево – Русе и мерки за по-нататъшно
разширяване на трансграничното сътрудничество въз основа на получените резултати
от пилотния проект;
– обмен на информация относно политиката
за снабдяване и методологиите за ценообразуване на лекарства.
Посочените по-горе области служат само
като насока и не изключват сътрудничество
и обмен на информация и експерти в други
области, ако е взаимно договорено.
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Член 3
За развитието на системата за спешна
медицинска помощ в България румънският
Участник ще окаже подкрепа по отношение
развитието на компонентите на системата
за спешна медицинска помощ в България,
свързани с парамедицинския и медицинския
персонал, както и капацитета, отнасящ се до
човешките ресурси, на базата на конкретни
обучения и обмен на опит.
Член 4
4.1. Участниците се споразумяват всички
инициативи, посочени в този План за сътрудничество, да бъдат осъществявани в рамките
на средствата, предвидени в техните годишни
бюджети.
4.2. Финанси рането на обу чението на
здравните професионалисти се осъществява
по следния начин:
– Участникът, поискал обучението, поема
двупосочните пътни разходи, както и разходите
за храна, настаняване и вътрешен транспорт
за периода на обучението в съответствие с
действащите финансови разпоредби във всяка
от двете страни;
– в случаите, когато е възможно, българските и румънските партньори ще окажат
съдействие при осигуряване на вътрешен
транспорт/настаняване.
Член 5
5.1. Всички дейности, залегнали в този
План за сътрудничество, ще бъдат изпълнявани в съответствие със законодателството
на всеки Участник.
5.2. Този План за сътрудничество влиза
в сила от датата на неговото подписване и
продължава да действа за срок от 3 години.
5.3. Всички изменения и допълнения на
този План, които може да бъдат предложени
от всеки Участник, се извършват в писмена
форма по взаимно съгласие и влизат в сила
по реда на алинея 5.2.
Подписан в Крайова на 24 април 2015 г.
в два оригинални екземпляра на английски
език, като и двата текста имат еднаква сила.
За Министерството
на здравеопазването
на Република България:
Петър Москов,
министър на
здравеопазването

3422

За Министерството
на здрав еопазването
на Румъния:
Николае Баничиоиу,
министър на
здравеопазването
За Министерството
на вътрешните
работи на Румъния,
Департамент за
спешни ситуации:
Габриел Опра,
заместник министърпредседател и министър
на вътрешните
работи на Румъния
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3344
от 25 март 2015 г.

по административно дело № 10340 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Георги Чолаков, и членове:
Севдалина Червенкова и Анелия Ананиева, с
участието на съдебния секретар Рени Москова
разгледа административно дело № 10340 по
описа за 2014 г. на Върховния административен съд – второ отделение, докладвано от
председателя Георги Чолаков.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по четири жалби, подадени
съответно от Асоциация „Българска книга“,
представлявано от Веселин Тодоров Тодоров,
в качеството му на председател на управителния съвет, и „Просвета – София“ – АД,
представлявано от управителя Йовка Колева
Томова, чрез общия им пълномощник адв.
Ради Георгиев; от Лозка Стоянова Симеонова от гр. Перник чрез пълномощника є
адв. Ради Георгиев; от Добринка Стоянова
Добрева от гр. Попово чрез пълномощника
є адв. Ради Георгиев; от „Издателска къща
„Анубис“ – ООД, представлявано от управителя Николай Филипов Табаков, и „Булвест
2000“ – ООД, представлявано от управителя
Владимир Топенчаров, чрез пълномощника
и на двете дружества адв. Ради Георгиев срещу Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала на
Министерството на образованието и науката
(ДВ, бр. 51 от 2014 г.) с искане за прогласяване нищожността, алтернативно за отмяната
му като незаконосъобразен на параграф 15
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2003 г. в частта, с която е
изменен чл. 27, ал. 2 от Наредба № 5 от 2003 г.,
в частта є „и отразява своя избор чрез електронно гласуване в информационната система
за класиране на Министерството на образованието и науката“. В жалбите се поддържат
оплаквания за нищожност, алтернативно за
незаконосъобразност на подзаконовия нормативен акт в оспорената му част поради липса
на компетентност или поради противоречие с
материалния закон и несъответствие с целта
на закона. Асоциация „Българска книга“ и
„Просвета – София“ – АД, претендират присъждане на разноски.
Ответникът по жалбата – министърът на
образованието и науката, чрез своя пълномощник юрисконсулт Дил яна Гърбовска,
моли да бъдат оставени без разглеж дане
жалбите на Асоциация „Българска книга“,
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представлявано от Веселин Тодоров Тодоров,
„Просвета – София“ – АД, представлявано от
управителя Йовка Колева Томова, „Издателска къща „Анубис“ – ООД, представлявано
от управителя Николай Филипов Табаков,
и „Булвест 2000“ – ООД, представлявано от
управителя Владимир Топенчаров, поради
липса на правен интерес. По отношение
жалбите на Лозка Стоянова и Добринка Стоянова Добрева изразява становище за тяхната
неоснователност.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение, че оспорената част от подзаконовия нормативен акт е нищожна, издадена
от некомпетентен орган – министъра на образованието и науката.
Жалбите са подадени от надлежни страни по
чл. 186, ал. 1 АПК и са процесуално допустими. Съгласно правилото на посочената норма
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати от него или за които той поражда
задължения. В този смисъл е и Решение № 5
от 17 април 2007 г. на Конституционния съд на
Република България по конституционно дело
№ 11 от 2006 г., съгласно което във всички
случаи, когато гражданите атакуват индивидуални, общи или нормативни административни
актове, те трябва да докажат пред компетентния съд, че е налице засягане на техни
права или законни интереси. В случая жалбоподателите – Асоциация „Българска книга“,
„Просвета – София“ – АД, „Издателска къща
„Анубис“ – ООД, и „Булвест 2000“ – ООД,
обосновават правния си интерес с това, че в
качеството им на търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, са издатели
на учебници и учебни помагала и извършват
търговия в страната и в чужбина с учебници
и други видове литература и учебни пособия,
видно от предмета на дейност на юридическите лица, посочен в устава на съответните
дружества. В това им качество те са длъжни
да спазват реда, предвиден с атакуваната част
от наредбата, тъй като очертаният кръг от
дейност обосновава техния правен интерес
(виж удостоверения за актуално състояние).
Жалбоподателките – Лозка Стоянова Симеонова и Добринка Стоянова Добрева, са подали жалбите си в качеството си на учителки.
Видно от представената по делото служебна
бележка, първата на основание сключен трудов договор № 386 от 14 септември 2006 г. и
допълнително споразумение (л. 191 от делото)
заема длъжността „главен учител“ в Девето
основно училище „Темелко Ненков“ – Перник.
Представено е допълнително споразумение
№ 76 от 13 ноември 2013 г. (л. 187 от делото), въз основа на което се удостоверява, че
втората жалбоподателка Добринка Стоянова
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Добрева е назначена с трудов договор № 287
от 31 август 2004 г. за учител в Основно
училище „Любен Каравелов“ – гр. Попово.
От това следва, че и по отношение на Лозка
Симеонова и Добринка Добрева е налице
пряк и непосредствен правен интерес да искат упражняване на съдебен контрол върху
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2003 г., в частта є досежно
чл. 27, ал. 2. Както дружествата – жалбоподатели, така и преподавателките, работещи
в сферата на образованието, са длъжни да
спазват реда, предвиден с наредбата, а това
е достатъчно да се приеме, че са засегнати
правата и законните интереси на всичките
податели на жалбите.
Разгледани по същество, и четирите жалби
са основателни.
Изричната делегация за издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2003 г. в частта, с която с параграф
15 е изменен чл. 27, ал. 2 от Наредба № 5 от
2003 г. в оспорената част на текста „и отразява своя избор чрез електронно гласуване в
информационната система за класиране на
Министерството на образованието и науката“ е
в Закона за народната просвета (ЗНП). С чл. 17,
ал. 1, т. 2 ЗНП държавните образователни изисквания по чл. 16, ал. 1, т. 9 от същия, които
касаят учебниците и учебните помагала, се
приемат с наредба на Министерския съвет. В
настоящия казус Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. е
издадена от министъра на образованието и
науката. В изпълнение на законовата делегация е прието Постановление № 104 от 10 май
2003 г. на Министерския съвет за приемане на
Наредба за учебниците и учебните помагала
(ДВ, бр. 46 от 2003 г.). С чл. 7 от посочения
нормативен акт (изм. с бр. 62 от 2013 г., в сила
от 3 юли 2013 г.) е предвидено, че условията и
редът за оценяване и одобряване на учебници
и учебни помагала се определят с наредба на
министъра на образованието и науката и с
наредба на министъра на културата. Видно от
„Държавен вестник“, бр. 51 от 20 юли 2014 г.,
атакуваната част от подзаконовия нормативен
акт е издадена от министъра на образованието и науката, а не от Министерския съвет,
каквото е изискването на чл. 17, ал. 1, т. 2 от
Закона за народната просвета. Независимо, че
в Постановление № 104 от 10 май 2003 г. на
Министерския съвет е посочен министърът
на образованието и науката, компетентен да
издава наредба, касаеща условията и реда за
оценяване и одобряване на учебници и учебни
помагала, то следва да се вземе предвид Законът за нормативните актове, където в чл. 2,
ал. 1 във връзка с чл. 76 АПК е указано, че
нормативните актове могат да се издават само
от органите, предвидени в Конституцията на
Република България, от закон или от указ. В
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случая се установява противоречие от страна
на законодателя, тъй като в ЗНП е посочил
Министерския съвет за издател на подзаконов
нормативен акт, а в постановлението – министъра на образованието и науката. За това
следва да се съобрази императивната норма на
чл. 2, ал. 2 ЗНА, съдържаща изрична забрана
компетентността на определени органи да бъде
прехвърляна на други лица, след като в чл. 114
от Конституцията на Република България е
предвидено, че Министерският съвет приема
постановления, разпореждания и решения. С
постановления Министерският съвет приема и
правилници и наредби. Следователно издател
на атакуваната част от текста на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2003 г. в частта, с която с параграф 15 е
изменен чл. 27, ал. 2 от Наредба № 5 от 2003 г.,
е Министерският съвет, който е овластен да
издава подзаконови нормативни актове. След
като нормотворческата дейност е предоставена
изключително и само на колективния орган,
то и предоставените му правомощия не могат
да бъдат делегирани на други органи и лица,
какъвто е настоящият случай – министъра
на образованието и науката. Изрично в правната норма на чл. 7, ал. 2 ЗНА е указано, че
наредба се издава за прилагане на отделни
разпоредби или други части на нормативен
акт от по-висока степен. Касае се за материална компетентност на органа, който издава
подзаконовия нормативен акт, и липсата є
сочи, че е засегнат от единствения и най-тежък
порок – нищожност на акта, предвид невъзможността да се породят целените от закона
правни последици. Въз основа на изложения
анализ настоящият съдебен състав констатира, че е налице нарушение на чл. 76 АПК и
изложените оплаквания от жалбоподателите
за пълна незаконосъобразност на акта са основателни. Налице е едно от специфичните
основания за обявяване на нищожност поради
липса на компетентност – „ultra vires“, и съдът
следва да обяви нищожността му.
По отношение на сочените оплаквания за
незаконосъобразност на оспорената част от
подзаконовия нормативен акт съдът не следва да се произнася по тях, тъй като степента
му на опорочаване е най-тежка и лишава от
проверка оспорения акт досежно твърдяните
други пороци.
Върховният административен съд намира,
че параграф 15 на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. в
частта, с която е изменен чл. 27, ал. 2 от
Наредба № 5 от 2003 г., в частта є „и отразява своя избор чрез електронно гласуване в
информационната система за класиране на
Министерството на образованието и науката“
е нищожен поради липса на компетентност
на органа, издал акта, като тази нищожност
следва да бъде обявена от съда.
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При неподаване на касационни жалби
или протест или при тяхното отхвърляне от
касационния съдебен състав решението на
основание чл. 194 АПК да се обнародва в
„Държавен вестник“.
С оглед изхода на спора следва да се присъдят сторените съдебно-деловодни разноски.
Единствено в жалбата на Асоциация „Българска книга“ и „Просвета – София“ – АД, се
претендират такива. От представената вносна
бележка е видно, че е внесена държавна такса
в размер 50 лв. по сметка на Върховния административен съд. За наредител на посочената
сума е посочено „Просвета – София“ – АД,
поради което тя следва да се възложи в тежест на Министерството на образованието и
науката да заплати претендираната сума на
юридическото лице.
На основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, второ отделение,
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РЕШИ:
Обявява нищожността на параграф 15 на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2003 г. (ДВ, бр. 51 от 2014 г.)
в частта, с която е изменен чл. 27, ал. 2 от
Наредба № 5 от 2003 г., в частта є „и отразява своя избор чрез електронно гласуване в
информационната система за класиране на
Министерството на образованието и науката“.
Осъжда Министерството на образованието
и науката да заплати на „Просвета – София“ – АД, направените по делото разноски
за държавна такса в размер 50 лв.
Решението след влизане в сила подлежи на
обнародване в официалния раздел на „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
3404
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-224
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Бялка“, в землището на
с. Голец, община Угърчин, област Ловеч, обявена
като историческо място със Заповед № 2122 от
21.01.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост при Министерския
съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.), прекатегоризирана
в защитена местност със Заповед № РД-744 от
10.06.2003 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.), от 1044 дка на
1098,603 дка.
2. В границите на защитена местност „Бялка“,
определени с акта за обявяване по т. 1, попадат
имоти с номера: 264002, 264005, 264067, 264069,
264074, 264076, 264077, 264111, 264117, 264123, 264124,
264151, 264152, 264153, 264154, 264155, 264156, 264157,
264158, 264159, 264168, 264169, 264170, 264177, 264179,
264180, 264181, 264182, 264183, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Голец, ЕКАТТЕ 15552, община Угърчин, област
Ловеч, с обща площ 1098,603 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Бялка“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3407

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-225
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания и одобрена
кадастрална карта и регистри за землището
на гр. София, община Столична, област София
(столица):
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Торфено бранище“, в землището
на гр. София, община Столична, област София
(столица), в граници, определени с Постановление
№ III-а 15422 от 27.10.1934 г. на Министерството

на народното стопанство (ДВ, бр. 178 от 1934 г.),
Постановление № III-a 16362 от 1.10.1935 г. на Министерството на народното стопанство, Заповед
№ 602 от 12.08.1980 г. на Комитета за опазване
на природната среда при Министерския съвет и
Заповед № 82 от 8.02.1991 г. на Министерството
на околната среда (ДВ, бр. 24 от 1991 г.), и с
площ, актуализирана със Заповед № РД-565 от
12.07.2007 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 68 от 2007 г.), от 7852,964 на
7854,426 дка.
2. В границите на резерват „Торфено бранище“, определени с постановленията и заповедите
по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор
68134.2095.1866 съгласно кадастралната карта и
регистри за землището на гр. София, община
Столична, област София (столица), одобрени със
Заповед № 18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с площ 7854,426 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на резерват „Торфено бранище“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – София.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
3408
ЗАПОВЕД № РД-226
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Водопад
„Лопошница“, в землището на с. Калейца, община Троян, област Ловеч, обявена със Заповед
№ 3796 от 11 октомври 1966 г. на председателя
на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 1966 г.),
от 2 дка на 3 дка.
2. В границите на природна забележителност „Водопад „Лопошница“, определени със
заповедта по т. 1, попадат имоти с идентификатори: 35290.109.141, 35290.109.142, 35290.124.47,
35290.124.50, 35290.124.52 и 35290.125.31, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на с. Калейца, ЕКАТТЕ
35290, община Троян, област Ловеч, одобрени
със Заповед № РД-18-30 от 1.04.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 3 дка.
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3. Пълният опис на координатите на точките по
границата на природна забележителност „Водопад
„Лопошница“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3409

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-227
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Корлук“, в землището
на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч,
обявена като историческо място със Заповед
№ 2122 от 21.01.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.),
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-749 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.),
от 50 дка на 45,814 дка.
2. В границите на защитена местност „Корлук“,
определени с акта за обявяване по т. 1, попада
имот с номер 287004 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Голец,
ЕКАТТЕ 15552, община Угърчин, област Ловеч,
с площ 45,814 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Корлук“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3411

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-228
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Водопад
„Коман“, в землището на с. Балабанско, община
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Троян, област Ловеч, обявена със Заповед № 3796
от 11 октомври 1966 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост при
Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 1966 г.), от
2 дка на 2,201 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Водопад „Коман“, определени със заповедта по
т. 1, попадат имоти с идентификатори: 02302.109.41,
02302.109.43, 02302.109.44 и 02302.109.45, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на с. Балабанско, ЕКАТТЕ
02302, община Троян, област Ловеч, одобрени
със Заповед № РД-18-18 от 19.03.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 2,201 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по
границата на природна забележителност „Водопад
„Коман“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерство на околната среда
и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
3410
ЗАПОВЕД № РД-291
от 8 май 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитено дърво зимен дъб
(Quercus petraea) на възраст около 330 години
с височина около 26 м, обиколка на ствола на
височина 1,30 м – 4,57 м, намиращо се в отдел
223, подотдел „ш“ в териториалния обхват на
ТП „ДГС – Хвойна“, местност Воденишки дол,
землище на с. Малево, ЕКАТТЕ 46286, община
Чепеларе, област Смолян. Вековното дърво е с
координати X=4505241,06672, Y=8608247,45434, в
координатна система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Смолян, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3443

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-293
от 8 май 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над
150 години с височина около 20 м, обиколка на
ствола на височина 1,30 м – 3,60 м, намиращо
се в поземлен имот № 292001 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38145, община Долна
Митрополия, област Плевен. Вековното дърво е
с координати X=4735552,92079, Y=8614087,47340,
в координатна система 1970 г.
1.2. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над
150 години с височина около 27 м, обиколка на
ствола на височина 1,30 м – 3,60 м, намиращо
се в поземлен имот № 292001 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38145, община Долна
Митрополия, област Плевен. Вековното дърво е
с координати X=4735542,99854, Y=8614049,47871,
в координатна система 1970 г.
1.3. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над
100 години с височина около 21 м, обиколка на
ствола на височина 1,30 м – 2,48 м, намиращо
се в поземлен имот № 292001 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38145, община Долна
Митрополия, област Плевен. Вековното дърво е
с координати X=4735530,42094, Y=8614036,22694,
в координатна система 1970 г.
1.4. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над
150 години с височина около 22 м, обиколка на
ствола на височина 1,30 м – 3,10 м, намиращо
се в поземлен имот № 292001 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38145, община Долна
Митрополия, област Плевен. Вековното дърво е
с координати X=4735539,20886, Y=8614009,13193,
в координатна система 1970 г.
1.5. Летен дъб (Quercus robur) на възраст около
150 години с височина около 18 м, обиколка на
ствола на височина 1,30 м – 3,05 м, намиращо
се в поземлен имот № 300081 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38145, община Долна
Митрополия, област Плевен. Вековното дърво е
с координати X=4735571,12217, Y=8614069,19493,
в координатна система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
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3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Плевен, да осигури обозначаването на
вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
3444

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3377-П
от 14 май 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1567 от 21.02.2014 г. (ДВ, бр. 20 от 2014 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3539 от 14.05.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Българската агенция по безопастност на храните, представляващ: имот № 283023
с обща площ 1095 кв. м в землището на с. Долна
Вереница, област Монтана, община Монтана,
ведно с построената в него сграда – ветеринарна
лечебница, състояща се от:
първи етаж със застроена площ 156 кв. м,
състоящ се от преддверие, зала, манипулационна, склад, санитарен възел, коридор и два
кабинета;
втори етаж със застроена площ 78 кв. м, състоящ се от три стаи, коридор и санитарен възел;
подземен етаж със застроена площ 78 кв. м,
състоящ се от коридор и три мазета,
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 29 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след-
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приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

3405

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 5 май 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Белослав, община Белослав,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
16.04.2015 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна. Окончателните материали
след отстраняване на констатираните забележки
са приети на 24.04.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

3426

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-6
от 11 май 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 35в от Закона за кадастъра и имотния регистър
(ЗКИР), както и искане до Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, вх. № 04-16 от 4.05.2015 г.
от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) откривам производство
по създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на имоти, собственост
на ДП „НКЖИ“, по трасето на железния път в
обхвата на железопътен възел София, попадащи
в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин,
община Елин Пелин, област София.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са в съответствие с границите от ситуационните
и парцеларните планове на гарите и железопътното трасе, върху които са нанесени границите
на отчуждението, или нормативно определените
изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Евротранспроект“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-107 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите
да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, общината и
кметството.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

3427

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-7
от 12 май 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 35в от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и искане до Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, вх. № 04-16 от
4.05.2015 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за територията на имоти,
собственост на ДП „НКЖИ“, по трасето на железoпътен участък Видин – Медковец, попадащи в
землищата на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, с. Дъбова махала, с. Княжева махала,
гр. Брусарци, община Брусарци, и с. Медковец,
община Медковец, област Монтана.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са в съответствие с границите от ситуационните
и парцеларните планове на гарите и железопътното трасе, върху които са нанесени границите
на отчуждението, или нормативно определените
изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Евротранспроект“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-107 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Видин, Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, съответните
общини и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-8
от 14 май 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 35в от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и искане до Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, вх. № 99-430
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от 11.05.2015 г. от ДЗЗД „Тракия консулт“ откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията на
имоти, собственост на ДП „НКЖИ“, по трасето
на VIII жп линия Пловдив – Бургас, попадащи
в землищата на с. Рупките, община Чирпан,
с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара
Загора, с. Венец и с. Искра, община Карнобат,
област Бургас.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са в съответствие с границите от парцеларните
планове или от ситуация на жп линията с нанесени граници на отчуждението или нормативно
определените изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от
Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Трансгео“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 791
от 31.08.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора, Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, съответните
общини и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

3425

Изпълнителен директор:
Св. Наков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 160
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР94-Н-17 от 15.04.2014 г. от Николай Симеонов
Русинов – собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2503, с искане за разрешаване
изработване на проект за изменение на плана
за регулация и застрояване на м. НПЗ „Орион и
съседни жилищни територии“, кв. 16, УПИ V-995,
район „Връбница“.
Със заповед № РД-09-50-463 от 13.06.2014 г. на
главния архитект на СО е разрешил изработването
на проект за ИПРЗ.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Връбница“ с писмо изх.
№ ГР-94-Н-17 от 16.06.2014 г.
Със заявление № ГР-94-Н-17 от 30.09.2014 г. е
внесен проект за ИПРЗ и е поискано одобряването
му. Представени са: обяснителна записка, документи за собственост, скица на СГКК за поземлен
имот с идентификатор 68134.2821.2503, съгласува-
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телни писма с Дирекция „Зелена система“ при СО
от 8.08.2014 г., с „Топлофикация София“ – ЕАД
от 23.07.2014 г., „БТК“ – ЕАД, от 5.08.2014 г., с
МОСВ – РИОСВ – София, от 25.09.2014 г., „Софийска вода“ – АД, от 08.2014 г., „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 23.07.2014 г.
С писмо изх. № ГР-94-Н-17-[1] от 3.10.2014 г.
проектът е изпратен в район „Връбница“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
С писмо № АГ-66 02-61-[4] район „Връбница“
информира, че в законоустановения срок възражения не са постъпили.
Преписката е разгледана на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г., т. 19,
с решение, че приема проекта и изпраща по
компетентност в СОС за одобряване във връзка
с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
собственика на поземлен имот с идентификатор
68134.2821.2503 – предмет на плана, съгласно
представените документи за собственост и скици.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижим имот, през който преминава предвидената с плана улица, за достъп
до новосъздадения урегулиран поземлен имот.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ПРЗ и ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият план за регулация – предмет
на изменението, е одобрен с решение № 40 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г., заповед № РД-0950-707 от 18.11.1999 г., заповед № РД-09-50-104 от
13.12.2001 г. и заповед № РД-08-37 от 11.10.2010 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК и изменена
със заповед № КД-14-22.1299 от 23.08.2013 г. на
началника на СГКК – София, което представлява съществено изменение в устройствените
условия, при които е одобрен действащият план
за регулация.
Предвид горното е налице основание за ИПР
по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
За промяна границите на УПИ V е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3
ЗУТ – съгласие на собственика на имота.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
В границите на поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2503 се обособява пешеходна алея
по искане на собственика, което обезпечава и

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

наличието на кв. 16 и 20 в действащия план за
регулация на м. НПЗ „Орион и съседни жилищни
територии“.
Външните регулационни граници на УПИ
V и границите му с УПИ I и IV от кв. 16 не се
изменят.
Лицето (изход) към улица на УПИ V-2503 е
по действаща улична регулация.
УПИ V-2503 – „за административна, търговска и производствено-складова база“ попада в
„Смесена многофункционална зона“ (Смф) с
максимална плътност 60 %, максимален Кинт.
3,5, минимално озеленяване 40 %, като минимум
25 % от озеленената площ е с висока дървесна
растителност, съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 12, е допустимо конкретното предназначение да е „за административна, търговска
и производствено-складова база“.
Предвижданията на проекта съответстват на
устройствените показатели, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ.
С изменението на плана за застрояване се
предвижда свободностояща сграда за административна, търговска и производствено-складова
база с К.к. до 15 м.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
дружества, спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Направеното предложение е законосъобразно,
налице са законовите основания за одобряването
му в съответствие с изпълнението на Рамковата програма за прилагане на ОУП на СО и не
предвижда изразходване на бюджетни средства
от Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 3 ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г., т. 19,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м. НПЗ
„Орион и съседни жилищни територии“, кв. 16,
УПИ V-995 за поземлен имот с идентификатор
68134.2821.2503 за промяна в отреждането УПИ
V-2503 – „за административна, търговска и производствено-складова база“, и обособяване на
пешеходна алея по кафявите и зелените линии,
цифри, текст и защриховки съгласно приложения
проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, кв.
16, УПИ V-2503 – „за административна, търговска и производствено-складова база“, съгласно
приложения проект.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната 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 „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

3391

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 162
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-80 от 27.02.2013 г. от „Рожен
пласт“ – ЕООД, с управител Здравко Борисов Караиванов с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение
на план за регулация (ИПР) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44063.6207.626
по КККР на с. Лозен, УПИ I 752631402726 – за
производство, складове и офиси, кв. 31, и прилежащата улица, район „Панчарево“. Към заявлението
са приложени: нотариален акт № 128, том VII,
peг. № 38637, дело 1167 от 18.12.2009 г. за имот
№ 000819 на името на „Рожен пласт“ – ЕООД;
комбинирана скица за пълна или частична идентичност съгласно чл. 16, ал. 3 ЗКИР; скица № 9379
от 14.02.2013 г. от СГКК за ПИ с идентификатор
44063.6207.626 (номер по предходен план: 000819)
задание; мотивирано предложение; ТКП за транспортен достъп и организация на движението с
обяснителна записка, положително становище
peг. № ОД5300 от 2.12.2011 г. на ОПП – СДВР, и
съгласуване с отдел „ОБД“ при СО от 29.11.2011 г.
Заявлението заедно с приложените към него
документи са разгледани и приети от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-39 от 28.05.2013 г., т. 7, който
е изпратен на заявителя с писмо изх. № ГР-7000-80 от 30.05.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-80 от 25.06.2013 г.
са представени допълнително: нотариално заверени декларации за съгласие от Милена Красимирова Георгиева, Деница Красимирова Георгиева и
Антон Красимиров Георгиев като собственици на
имот с идентификатор 44063.6207.2726, попадащ в
УПИ I-752631402726 – за производство, складове и
офиси, кв. 31, за изготвяне на ПУП, включително
за улица, отнемаща 15 кв. м от северозападния
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ъгъл на имота им; споразумение от 20.09.2012 г.
между „Рожен пласт“ – ЕООД, и горните лица да
предоставят не повече от 15 кв. м от имота си за
прокарване на улица-тупик срещу обезщетение.
Със заповед № РД-09-50-467 от 11.07.2013 г. на
главния архитект на София е одобрено задание и
е разрешено изработване на проект за подробен
устройствен план – изменение на план за регулация, кв. 31 и 33, местност Врана – Лозен – Триъгълника. Изменение на улица между о.т. 8в и
о.т. 9а и УПИ I-2726. Откриване на задънена
улица от о.т. 8г – 8ж до о.т. 8з; отреждане на нов
УПИ VI-626 за офис сграда и шоурум – план за
застрояване за новосъздаден УПИ VI-626 за офис
сграда и шоурум, кв. 31, местност Врана – Лозен – Триъгълника.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-70-00-80 от 12.07.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-80 от 24.07.2013 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, кв.
31 и 33, местност Врана – Лозен – Триъгълника.
Изменение на улица между о.т. 8в и о.т. 9а и УПИ
I-2726. Откриване на задънена улица от о.т. 8г – 8ж
до о.т. 8з; отреждане на нов УПИ VI-626 за офис
сграда и шоурум – план за застрояване за новосъздаден УПИ VI-626 за офис сграда и шоурум,
кв. 31, местност Врана – Лозен – Триъгълника с
обяснителна записка и извадка от действащия
ПУП.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 28.08.2013 г.,
данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД, с № ТУ-2757 от 2.08.2013 г. и
геодезическо заснемане и експертна оценка на
съществуваща висока дървесна растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
на 7.11.2013 г.
Изработен е проект за транспортно-комуникационен план, който е съгласуван от отдел „Пътна
полиция“ на 6.03.2014 г. и от сектор „ОБД“ – СО,
на 14.03.2014 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-303/2 от
25.02.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок е постъпило едно възражение, а именно: възражение вх. № 9400-3375 от
13.11.2013 г. от собственика на поземлен имот с
идентификатор 44063.6207.624, касаещо отнемане
на част от собствения му имот за създаване на
нова улица от о.т.8г – о.т.8д – о.т.8е.
Възра жението е разгледано от ОЕСУ Т с
протокол № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 6, и взето
решение, че същото се уважава, като са направени
служебни предложения проектът да се коригира
в съответствие с възражението и да се представи
становище на директора на РИОСВ – София, за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда.
Проектът е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ,
като е предложено да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след
изпълнение на служебните предложения.
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Допълнително са представени коригиран
проект и решение № СО-202-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – София, за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно: „Рожен
пласт“ – ЕООД, като собственик на поземлен
имот с идентификатор 44063.6207.626 по КККР на
с. Лозен – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документ за
собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен
на заинтересованите лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът
се урегулира за първи път, като регулационните
граници следват имотните такива на имота по
кадастралната карта, в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на уличната регулация между
о.т. 8в и о.т. 9а, което се налага за урегулиране
на задънена улица от о.т. 8г – 8ж до о.т. 8з, с цел
осигуряване на лице (изход) на новообразувания
УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Задънената улица се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина,
като лицето на УПИ отговаря на размерите по
чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет. Урегулирането на улица-тупик при
съгласувания вход-изход налага ИПР и на УПИ
I 6207.2726 – за производство, складове и офиси.
С оглед на горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 ЗУТ относно изменението
на уличната регулация и УПИ I 6207.2726 – за
производство, складове и офиси.
Представено е съгласие от собствениците на
имот с идентификатор 44063.6207.2726.
За ИПР на УПИ I 6207.2726 – за производство,
складове и офиси, е налице съгласие от собствениците му – основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 и
ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
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Основа н ие за изменен ие т о на п ла на за
регулация, кв. 31 и кв. 33, което се състои в
заличаване на кв. 33 и приобщаване на УПИ
III-3218 за високотехнологично производство,
офиси, общ. обслу ж ване и ж илища и У ПИ
V-3384 за п роизводс т во, ск ла дове, офиси и
трафопост към кв. 31, както и изменението на
границите на кв. 31, е чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връ зка с а л. 2 – п ром яна в уст ройст вени т е
условия с урегулирането на поземлен имот с
идентификатор 44063.6207.626.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Зона за
високотехнологични производства“ (Птп), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 22, е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е „офис сграда и шоурум“. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда средно
като характер и свободностоящо като начин
нежилищно застрояване. Планът се одобрява
при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ
по отношение изискуемите разстояния на нежилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Осъществяването на достъпа до имотите е
доказано със съгласувания от компетентните
органи проект за организация на движението.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените декларация
относно съществуваща дървесна растителност,
експертна оценка и геодезическо заснемане на
съществуваща висока дървесна растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7
ЗУТ, което се установява от представеното решение на директора на РИОСВ за преценка на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от което е
видно, че липсва необходимост от извършването
на оценка на въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6,
ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 17, ал. 1, чл. 35, ал. 2,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 22 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 6, Столичният
общински съвет реши:
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Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация, кв. 31 и
кв. 33, м. Врана – Лозен – Триъгълника. Заличаване на кв. 33 и приобщаване на УПИ III-3218 за
високотехнологично производство, офиси, общ.
обслужване и жилища и УПИ V-3384 за производство, складове, офиси и трафопост към кв. 31.
Изменение на границите на кв. 31. Изменение
на улица между о.т. 8в и о.т. 9а. Изменение на
границите на УПИ I-752631402726 – за производство, складове и офиси, по кафявите линии,
цифри, букви и зачертавания и зелените линии
и цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за регулация за откриване на задънена
улица от о.т. 8г – 8ж до о.т. 8з. Отреждане на нов
УПИ VI-626 за офис сграда и шоурум – кв. 31, м.
Врана – Лозен – Триъгълника по сините и червените линии и корекции в оранжев и виолетов
цвят съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за новосъздаден УПИ
VI-626 за офис сграда и шоурум, кв. 31, местност
Врана – Лозен – Триъгълника, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

3392

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 165
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Т-18 от 17.10.2013 г. от Томи Младенов
Николов с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 14831.6537.11 по КК и КР
на с. Герман, район „Панчарево“. Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, нотариален акт № 16,
том III, peг. № 4950, дело № 378 от 20.11.2006 г.,
скица от СГКК и мотивирано предложение за
ПРЗ. Заявлението с приложените към него дока-
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зателства са разгледани от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-96 от 17.12.2013 г., т. 10, като
са приети предложеното задание и мотивираното предложение и е предложено на главния
архитект на СО да издаде заповед за одобряване
на заданието за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен
план при задължително спазване на условията
на отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-54 от 22.01.2014 г.
на главния архитект на Столична община на
основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено
задание за проектиране и е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 14831.6537.111 по
КККР на с. Герман.
Заповедта е изпратена до район „Панчарево“
и заявителя за сведение и изпълнение с писмо
изх. № ГР-94-Т-18 от 24.01.2014 г. Със заявление вх. № ГР-94-Т-18 от 30.06.2014 г. е внесен
за одобряване проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на улица при о.т. 30д;
откриване на нова задънена улица от о.т. 30г до
о.т. 30д, план за регулация за създаване на нов
УПИ I-11, план за застрояване за нов УПИ I-11, кв.
53г, местност С. Герман, с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП. Представени са
съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 12.08.2014 г. и данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД, с
№ ТУ-2706 от 6.08.2014 г. Проектът е съгласуван
от отделите на НАГ. Проектът е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо peг.
№ 6602-171/10 от 9.10.2014 г. на кмета на район
„Панчарево“ в законоустановения срок е постъпило едно възражение, а именно: възражение
вх. № 9400-2594 от 27.08.2014 г. от Константин
Христов Христов относно вярно отразяване на
устройствената зона по ОУП на СО, одобрен с
решение на МС № 960 от 16.12.2009 г.
Възра жението е разгледано от ОЕСУ Т с
протокол № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г., т. 9, и е взето
решение, че същото се уважава, като са направени
служебни предложения проектът да се коригира
в съответствие с възражението и да се представи
заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и становище на
директора на РИОСВ – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектът е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ,
като е предложено да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след
изпълнение на служебните предложения.
Допълнително са представени становище
№ 94-00-11270 от 19.01.2014 г. на началника на
СРИОСВ за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда и декларация за наличие на
съществуващата дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ – СО, на
24.09.2014 г.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното: Искането
за одобряване на проект за подробен устройствен
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план е направено от заинтересованите лица по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Томи Младенов Николов като собственик на поземлен имот
с идентификатор 14831.6537.11 по КК и КР на
с. Герман – предмет на плана, което се установява от представените в производството документ
за собственост и скица от СГКК. Спазени са
административнопроизводствените правила при
издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на заинтересованите лица, същият е разгледан и приет
от ОЕСУ Т. Спазени са материалноправните
разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му. Планът за регулация е изработен
върху действаща кадастрална карта, с което е
спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотът се урегулира за първи път и регулационните граници следват имотн ите такива на същия
по кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ. Изменението на плана за регулация
се състои в изменение на уличната регулация
при о.т. 30д, което се налага за урегулиране на
задънена улица от о.т. 30г до о.т. 30д, с цел осигуряване на лице (изход) на новообразуван УПИ
I-11 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
ЗУТ. С оглед на горното е доказано основанието за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм). Предвиденото застрояване на жилищна
сграда е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО. Предвид горното ПР е в съответствие
с чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
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С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица. Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове. Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация относно наличие на дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище на директора на РИОСВ за преценка на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от което е
видно, че липсва необходимост от извършването
на оценка на въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 17, ал. 1,
чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ, т. 4 приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г.,
т. 9, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за м. С. Герман. Изменение на улица при о.т. 30д по кафявите зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за регулация на м. С. Герман, кв.
53г. Откриване на задънена улица от о.т. 30г до
о.т. 30д. Създаване на нов УПИ I-11, кв. 53г, по
червените и сините линии и цифри съгласно
приложения проект.
3. План за застрояване на нов УПИ I-11,
кв. 53г, м. С. Герман, съгласно приложения
проект без допускане на намалени отстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3393
РЕШЕНИЕ № 166
от 26 март 2015 г.
В процеса на изработване изменението на
общия устройствен план на Столична община
след анализ на състоянието на териториите на
съществуващите жилищни комплекси бе направен извод, че са налице обективно съществуващи
проблеми, свързани, от една страна, с наличието
на реституирани имоти, попадащи в междублоковите пространства и засягащи реализирани вече
благоустройствени мероприятия, а от друга, със
законосъобразните възможности за застрояване
на тези имоти. В ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване на средата и характера на
жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен начин, като за решаването
на проблемите на тези територии е залегнало
изготвянето на „Специализирана програма за
преструктуриране на жилищните комплекси,
подобряване на средата им и съхраняване на
бла г оус т р о ен и т е п лощ и в меж д у блокови т е
пространства“.
Със Заповед № РД-09-50-493 от 29.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. Ж.к. Връбница
2, в обхват: p. Какач, продължението на ул. Ген.
Никола Жеков, ул. Бели Дунав, бул. Ломско шосе.
Сключен е договор между Столична община
(като възложител) и „Люсарх“ – ЕООД (като
изпълнител), за изработване на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. Ж.к. Връбница 2
и придружаващите го план-схеми на техническата
инфраструктура.
Проектът за ПРЗ и план-схемите на техническата инфраструктура са изпратени в района
за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ с
писмо № ТП-92-00-2 от 19.09.2014 г. Обявлението
е обнародвано в ДВ, бр. 81 от 30.09.2014 г.
На основание заповед на кмета на район „Връбница“ № РД-09-228 от 15.10.2014 г. е проведено на
27.10.2014 г. обществено обсъждане на проекта и
план-схемите на техническата инфраструктура. С
писмо № АГ-6602-85-/5 от 28.11.2014 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок е постъпила една жалба и
представя протокол, доклад и всички документи,
свързани с проведеното обсъждане. Постъпило е
и едно възражение до НАГ – СО № ТП-92-00-2/2
от 22.10.2014 г.
Проектът за ПРЗ и план-схемите на техническата инфраструктура са разгледани и приети
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г.,
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т. 23. Взето е решение по подадените възражения
и са направени служебни предложения, които са
изпълнени.
План-схемите на инженерната инфраструктура
са съгласувани от експлоатиращите предприятия. Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО – писмо на дирекция „Зелена система“
при СО № ЗС-6600-170/3 от 3.12.2014 г.
Проектът и план-схемите са съгласувани от
РИОСВ с писмо № 080 0-9510 от 22.12.2014 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ПУП на м. Ж.к. Връбница 2 е
изработен като план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията
на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС, и териториалният обхват на плана е над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със заповед № РД-093345 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и сборната план-схема
на техническата инфраструктура с обяснителни
записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане при обявяването на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени,
като при разглеждане на същите ОЕСУТ се е
ръководил от характера на плана, приоритетна
защита на обществения интерес с оглед създаване
на благоприятна среда за живеене, запазване и
доразвиване на комплексния характер на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства и
при осигурена защита на частния интерес върху
възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията между устойствените параметри
на съществуващо положение и тези, постигнати
с изработения проект.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97
от 16.12.2014 г., т. 23.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“), „Терени за локални градини и
озеленяване“ („Тго“), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15, 12 и 33 е
допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терените за детска градина се приемат изискуемите по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3
от 2007 г. за здравните изисквания към детските
градини, съответно: плътност на застрояване не
повече от 30 % и не по-малко от 50 % озеленени
площи. Същите не противоречат на показателите
за зона „Оо“ по ОУП на СО.
Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване в терените за училище са в съответствие с тези, посочени в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО: плътност на застрояване – не
повече от 40 %; коефициент на интензивност – до
1,2; минимална озеленена площ – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на началника на
СГКК – София, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен при
действието на ЗТСУ. Впоследствие са одобрени
и други ПУП за територията. С приемане на
ОУП на СО и неговото изменение с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет
са създадени устройствени зони „Смф“, „Жк“,
„Оо“, „Тго“, в които попадат имотите, предмет
на плана. Приемането на общ устройствен план
е промяна в устройствените условия, при които
е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО, и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
С предвидената в проекта улична регулация се
постига по-добро транспортно-комуникационно
обслужване на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попадат в жилищна територия с
комплексно застрояване по смисъла на § 5, т. 23
ДРЗУТ, с оглед на което е възложено изработването на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в това число и чрез образуване
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на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е м. Ж.к. Връбница
2, следва да се предвидят обществени озеленени
територии, които са съответно 15,5 % от общата
територия на жилищния комплекс. Съгласно
т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
тези площи са с режим на „Тго“. В слу чая
предвиденият процент зелени площи за широко
обществено ползване с режим на „Тго“ е постигнат. Озеленените площи са предвидени в
междублоковите пространства във всеки един
от кварталите в плана за обслужване на реализираното жилищно строителство и са неделима
част, елемент от едно комплексно по своя характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „за озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради, застроени с характер на
комплексно застрояване. Прилежащите площи са
определени по правилата на приложение № 1 към
чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
като е отчитано съществуващото положение
на сградите и терена и съществуващата висока
дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за съответната устройствена зона, и при съобразяване с
направения анализ на нуждите на живеещите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Проектантският колектив предлага образуване
на УПИ, в които попадат повече от един имот. В
големия брой случаи се следва одобреното с
предходен план решение на плана за регулация.
Тъй като обаче ПР не е приложен по смисъла на
чл. 14, ал. 5 ЗУТ и регулационните граници не
са нанесени като имотни, одобряването на ПР
в този случай е недопустимо. Липсата на доказателства за сключени договори по чл. 15, ал. 3
или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, за
горните имоти при неприложен предходен план
за застрояване препятства възможността поради
липса на правно основание за одобряване на тези
УПИ с настоящия план.
Предвид горното планът за регулация и застрояване не се одобрява за:
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• кв. 26:
– УПИ III-49, 3036 – „за ЖС“;
• кв. 27:
– УПИ II-1350, 1351 – „за ЖС и магазини“;
– УПИ IX-7, 1350 – „за ЖС и магазини“;
• кв. 28:
– УПИ I-1401, 1402, 1403 – „за ЖС и магазини“;
– УПИ II-811, 812, 813, 1130 – „за ЖС“;
– УПИ VIII-815, 816, 817, 818 – „за ЖС“;
– IX-819, 1333 – „за ЖС“;
– Х-821, 822, 823, 1330 – „за ЖС и магазини“;
– XI-8201, 1333 – „за ЖС“.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или което
е въведено в експлоатация.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
В територията на м. Връбница 2 уличната
мрежа е изградена в по-голямата си част. С плана
не се предвиждат нови улици – основни пътни
артерии. С оглед на горното и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. Предвид горното не
е изготвен и проект за вертикално планиране.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите в комплекса с паркирането; създават се
условия за провеждане на пешеходното движение чрез изграждане на тротоари и пешеходни
алеи; създават се условия за провеждане на
велосипедното движение чрез изграждане на
велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса въз основа на направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Жк“
при спазване и на показателите за отделните
квартали, с което е спазено изискването на
чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изиск
ванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради по правилата за комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както и
изискванията за разстояния до границите на УПИ
по чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение и
изискванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
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По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Смф“ същото се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на
план-схемите на инженерната инфраструктура
към проекта с експлоатационните предприятия,
както и изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и
чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУ Т, § 124 ПЗРЗИДЗУ Т, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 1, 2, 15 и 33 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, § 2, ал. 1
ПЗРЗУЗСО, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1, чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35,
79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от
2003 г. за правилата и нормативите за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ПНУОВТУЗ), приложение № 1 към чл. 21
и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7
от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 23, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Ж.к. Връбница 2
в граници: от север и североизток – проектно
трасе на продължението на ул. Ген. Никола Жеков от о.т. 200 до о.т. 208, от югоизток – ул. Бели
Дунав, от югозапад – бул. Ломско шосе, от северозапад – проектно трасе на улица от о.т. 250
до о.т. 200, по червените и сините линии, цифри
и текст с корекциите в зелен цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Ж.к. Връбница
2 в граници: от север и североизток – проектно
трасе на продължението на ул. Ген. Никола Жеков от о.т. 200 до о.т. 208, от югоизток – ул. Бели
Дунав, от югозапад – бул. Ломско шосе, от северозапад – проектно трасе на улица от о.т. 250
до о.т. 200, с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект.
3. План-схеми на техническата инфраструктура на м. Ж.к. Връбница 2 в граници: от север
и североизток – проектно трасе на продължението на ул. Ген. Никола Жеков от о.т. 200 до
о.т. 208, от югоизток – ул. Бели Дунав, от югозапад – бул. Ломско шосе, от северозапад – проектно трасе на улица от о.т. 250 до о.т. 200.
4. От обхвата на одобряване на плана за регулация и застрояване поради непредставяне на
предварителни договори по чл. 15 или 17 ЗУТ
се изключват:
• кв. 26:
– УПИ III-49, 3036 – „за ЖС“;
• кв. 27:
– УПИ II-1350, 1351 – „за ЖС и магазини“;
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– УПИ IX-7, 1350 – „за ЖС и магазини“;
• кв. 28:
– УПИ I-1401, 1402, 1403 – „за ЖС и магазини“;
– УПИ II-811, 812, 813, 1130 – „за ЖС“;
– УПИ VIII-815, 816, 817, 818 – „за ЖС“;
– IX-819, 1333 – „за ЖС“;
– Х-821, 822, 823, 1330 – „за ЖС и магазини“;
– XI-8201, 1333 – „за ЖС“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 167
от 26 март 2015 г.
В процеса на изработване изменението на
общия устройствен план на Столична община
след анализ на състоянието на териториите на
съществуващите жилищни комплекси бе направен извод, че са налице обективно съществуващи
проблеми, свързани, от една страна, с наличието
на реституирани имоти, попадащи в междублоковите пространства и засягащи реализирани вече
благоустройствени мероприятия, а от друга, със
законосъобразните възможности за застрояване
на тези имоти. В ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване на средата и характера на
жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен начин, като за решаването
на проблемите на тези територии е залегнало
изготвянето на „Специализирана програма за
преструктуриране на жилищните комплекси,
подобряване на средата им и съхраняване на
бла г оус т р о ен и т е п лощ и в меж д у блокови т е
пространства“.
Със Заповед № РД-09-50-705 от 5.05.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП – план за регулация и режим
на застрояване и план-схеми на техническата
инфраструктура на м. Ж.к. Връбница 1 в обхват:
от североизток – бул. Ломско шосе, от югоизток – ул. Бели Дунав, от югозапад – ул. Хан
Кубрат, от северозапад – ул. Свети Мина и проектно трасе на Западна тангента.
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Сключен е договор между Столична община
(като възложител) и „Люсарх“ – ЕООД (като
изпълнител), за изработване на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. Ж.к. Връбница 1
и придружаващите го план-схеми на техническата
инфраструктура.
Проектът за ПРЗ и план-схемите на техническата инфраструктура са изпратени в района
за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ с
писмо № ТП-92-00-3 от 19.09.2014 г. Обявлението
е обнародвано в ДВ, бр. 81 от 30.09.2014 г.
На основание заповед на кмета на район „Връбница“ № РД-09-229 от 15.10.2014 г. е проведено на
27.10.2014 г. обществено обсъждане на проекта и
план-схемите на техническата инфраструктура. С
писмо № АГ-6602-86-/6 от 28.11.2014 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок са постъпили два броя възражения и
представя протокол, доклад и всички документи,
свързани с проведеното обсъждане.
Проектът за ПРЗ и план-схемите на техническата инфраструктура са разгледани и приети
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г.,
т. 24. Взето е решение по подадените възражения
и са направени служебни предложения, които са
изпълнени.
План-схемите на инженерната инфраструктура
са съгласувани от експлоатиращите предприятия. Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО – писмо на дирекция „Зелена система“
при СО № ЗС-6600-170/3 от 3.12.2014 г.
Проектът и план-схемите са съгласувани от
РИОСВ с писмо № 080 0-9509 от 22.12.2014 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ПУП на м. Ж.к. Връбница 1 е
изработен като план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията
на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС, и териториалният обхват на плана
е над т ри к варта ла – основание по чл. 129,
ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на СО в съответствие с чл. 124,
ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. от кмета
на СО правомощия за това по предвидения в
закона ред.
Изработени са проект и сборната план-схема
на техническата инфраструктура с обяснителни
записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
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Проведено е обществено обсъждане при обявяването на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени,
като при разглеждане на същите ОЕСУТ се е
ръководил от характера на плана, приоритетна
защита на обществения интерес с оглед създаване
на благоприятна среда за живеене, запазване и
доразвиване на комплексния характер на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства и
при осигурена защита на частния интерес върху
възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията между устойствените параметри
на съществуващо положение и тези, постигнати
с изработения проект.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97
от 16.12.2014 г., т. 24.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“), „Терени за локални градини и
озеленяване“ („Тго“), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15, 12 и 33 е
допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терените за детска градина се приемат изискуемите по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3
от 2007 г. за здравните изисквания към детските
градини, съответно: плътност на застрояване – не
повече от 30% и не по-малко от 50% озеленени
площи. Същите не противоречат на показателите
за зона „Оо“ по ОУП на СО.
Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване в терените за училище са в съответствие с тези, посочени в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО: плътност на застрояване – не
повече от 40%; коефициент на интензивност – до
1,2; минимална озеленена площ – 20%.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-23-1 от 11.06.2010 г. на началника на
СГКК – София, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен при
действието на ЗТСУ. Впоследствие са одобрени
и други ПУП за територията. С приемане на
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ОУП на СО и неговото изменение с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет
са създадени устройствени зони „Смф“, „Жк“,
„Оо“, „Тго“, в които попадат имотите, предмет
на плана. Приемането на общ устройствен план
е промяна в устройствените условия, при които
е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО, и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
С предвидената в проекта улична регулация се
постига по-добро транспортно-комуникационно
обслужване на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попада в жилищна територия с
комплексно застрояване по смисъла на § 5, т. 23
ДРЗУТ, с оглед на което е възложено изработването на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променят структурата
и застрояването, в това число и чрез образуване
на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, а л. 1, т. 4 във връзка с
чл. 21, ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и норм ативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е м. Ж.к. Връбница
1, следва да се предвидят обществени озеленени
територии, които са съответно 15,85% от общата
територия на жилищния комплекс. Съгласно
т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
тези площи са с режим на „Тго“. В слу чая
предвиденият процент зелени площи за широко обществено ползване с режим на „Тго“ е
постигнат. Озеленените площи са предвидени в
междублоковите пространства във всеки един
от кварталите в плана за обслужване на реализираното жилищно строителство и са неделима
част, елемент от едно комплексно по своя характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „за озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради, застроени с характер на
комплексно застрояване. Прилежащите площи са
определени по правилата на приложение № 1 към
чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
като е отчитано съществуващото положение
на сградите и терена и съществуващата висока
дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
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За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за съответната устройствена зона, и при съобразяване с
направения анализ на нуждите на живеещите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Проектантският колектив предлага образуване
на УПИ, в които попада повече от един имот. В
големия брой случаи се следва одобреното с
предходен план решение на плана за регулация.
Тъй като обаче ПР не е приложен по смисъла на
чл. 14, ал. 5 ЗУТ и регулационните граници не
са нанесени като имотни, одобряването на ПР
в този случай е недопустимо. Липсата на доказателства за сключени договори по чл. 15, ал. 3
или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, за
горните имоти при неприложен предходен план
за застрояване препятства възможността поради
липса на правно основание за одобряване на тези
УПИ с настоящия план.
Предвид горното планът за регулация и застрояване не се одобрява за:
• УПИ IV-687, 1688 – „за ЖС и магазини“,
кв. 67а;
• УПИ VII-1910, 2042, 2044 – „за ЖС, магазини, ПГ и ТП“;
• УПИ XIV-1910, 2042 – „за ЖС“, кв. 34;
• УПИ III-1602, 1616 – „за ЖС и магазини“,
кв. 68;
• УПИ II-682, 2063 – „за ЖС и магазини“, кв. 33.
От ПРЗ не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или което
е въведено в експлоатация.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
В територи ята на м. Връбница 1, район
„Връбница“, уличната мрежа е изградена в поголямата си част. С плана не се предвиждат
нови улици – основни пътни артерии. С оглед
на горното и на основание чл. 108, ал. 3 ЗУТ
не се изработва и одобрява схема на уличната
мрежа. Предвид горното не е изготвен и проект
за вертикално планиране.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите в комплекса с паркирането; създават се
условия за провеждане на пешеходното движение чрез изграждане на тротоари и пешеходни
алеи; създават се условия за провеждане на
велосипедното движение чрез изграждане на
велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
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с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса въз основа на направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на парамет
рите на застрояване за устройствена зона „Жк“
при спазване и на показателите за отделните
квартали, с което е спазено изискването на
чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване на
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както и
изискванията за разстояния до границите на УПИ
по чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение и
на изискванията за разстояния през улица по
чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Смф“ същото се одобрява при спазване
на изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1,
2, 4 и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на
план-схемите на инженерната инфраструктура
към проекта с експлоатационните предприятия,
както и изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и
чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУ Т, § 124 ПЗРЗИДЗУ Т, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 1, 2, 15 и 33 от
п ри ложението к ъм ч л. 3, а л. 2 и § 2, а л. 1
ЗУЗСО, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1,
чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ,
чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правилата и нормативите за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони (ПНУОВТУЗ), приложение № 1 към чл. 21
и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7
от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 24, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Ж.к. Връбница 1,
в граници: от североизток – бул. Ломско шосе, от
югоизток – ул. Бели Дунав, от югозапад – ул. Хан
Кубрат, от северозапа д – ул. Свети Мина и
проектно трасе на улица от о.т. 149 до о.т. 250,
по червените и сините линии, цифри и текст, с
корекциите в зелен цвят съгласно приложения
проект.
2. План за застрояване на м. Ж.к. Връбница 1, в граници: от североизток – бул. Ломско
шосе, от югоизток – ул. Бели Дунав, от югоза-
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пад – ул. Хан Кубрат, от северозапад – ул. Свети
Мина и проектно трасе на улица от о.т. 149 до
о.т. 250, с корекциите в зелен цвят съгласно приложения проект.
3. План-схеми на техническата инфраструктура
на м. Ж.к. Връбница 1, в граници: от североизток – бул. Ломско шосе, от югоизток – ул. Бели
Дунав, от югозапад – ул. Хан Кубрат, от северозапад – ул. Свети Мина и проектно трасе на
улица от о.т. 149 до о.т. 250.
4. От обхвата на одобряване на плана за регулация и застрояване поради непредставяне на
предварителни договори по чл. 15 или 17 ЗУТ
се изключват:
• УПИ IV-687, 1688 – „за ЖС и магазини“,
кв. 67а;
• УПИ VII-1910, 2042, 2044 – „за ЖС, магазини, ПГ и ТП“;
• УПИ XIV-1910, 2042 – „за ЖС“, кв. 34;
• УПИ III-1602, 1616 – „за ЖС и магазини“,
кв. 68;
• УПИ II-682, 2063 – „за ЖС и магазини“, кв. 33.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

3395

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 759
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Трасе на
канализационен тласкател от УПИ ІІ-21, 22,
масив 139, местност До казармите, землище на
гр. Айтос, до шахта в урбанизирана територия“.
Трасето на канализационния тласкател с дължина 158 м започва от УПИ ІІ-21, 22, масив 139,
местност До казармите, землище на гр. Айтос,
и преминава през следните имоти в землището
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на гр. Айтос: № 000582 с НТП „път ІV клас“,
публична общинска собственост; № 139028 с НТП
„полски път“, публична общинска собственост,
и № 139031 с НТП „пасище, мера“, публична
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
3463

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1510
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и
5, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 66 от протокол
№ 6 от 25.06.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията и Решение № КЗЗ-22
от 12.12.2014 г. на Комисията за земеделските
земи при Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
– подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084005, местност Дръндарски мочур в землището на с. Дебелец, община
Велико Търново – промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди – за
„жилищно застрояване“, при следните устройствени показатели: височина – 10 м; плътност на
застрояване – 60 %; коефициент на застрояване
(Кинт.) – 1,2; необходима озеленена площ – min
40 %; линиите на застрояване и разположението
на сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта; начин на застрояване – свободно;
– подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване и трасе за
външно водоснабдяване на ПИ № 084005: трасето
на ел. кабела преминава през ПИ № 000461, ПИ
№ 084004, ПИ № 084007 – полски път, общинска
публична собственост, ПИ № 000457 – местен
път, общинска публична собственост, и навлиза
в ПИ № 084005; трасето на външния водопровод
преминава през имоти ПИ № 000334 – общинска публична собственост, ПИ № 000457 – местен път, общинска публична собственост, ПИ
№ 084007 – полск и път, общинска публична
собственост, и навлиза в ПИ № 084005;
– план-схеми за водоснабдяване и канализация и електрификация към ПУП – план за
застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
3466
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РЕШЕНИЕ № 1532
от 30 април 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1481 от 26.03.2015 г. (ДВ, бр. 27 от 2015 г.)
на общинския съвет Общинският съвет –   гр.
Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 60 356 лв. за продажба на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ХІV
от кв. 85 по ПУП – ПР на с. Шемшево, заедно с
построени в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 6000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 18 000 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
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равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.

3467

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 69
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 81, ал. 1 ЗУТ, чл. 50,
ал. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Решение
№ 104 от 31.10.2012 г., постановено по адм. дело
№ 238/2011 г. на Административния съд – Габрово, Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) за
част от кв. 8 по плана на гр. Габрово – СЗ, II част.

3447

Председател:
Л. Георгиева

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 602
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дулово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план, за елементите
на техническата инфраструктура за поземлен
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имот 000065 по плана за земеразделяне на с.
Поройно. Изграждане на захранващи: водопровод
с дължина на трасето 42,75 м и сервитут 39,30
кв. м, преминаващ през имот № 000182 – път от
републиканската пътна мрежа – държавна собственост, и електропровод с дължина на трасето
193,05 м и сервитут 772,20 кв. м, преминаващ през
имот № 000182 – път от републиканската пътна
мрежа – държавна собственост, и поземлен имот
000024 – селскостопански, горски, ведомствен
път – прокар – общинска собственост, по плана
за земеразделяне на с. Поройно.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Дулово, пред Административния съд – Силистра.
Председател:
С. Галиб
3469

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1265
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 при условията на чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ във връзка с доклад с вх. № ОС-7057(7)
от 9.03.2015 г. от и.д. кмет на община Елин Пелин
и по предложение на Постоянната комисия по
,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одо б р я в а п р о ек т з а И П РЗ н а у л и ц и с
ос.т. 338 – 342 – 388 и 389 – 390 и прилежащи
УПИ по плана на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област, който предви ж да:
закриване на улица с ос.т. 389 – 390, унищожаване на УПИ ХІV – комуникации, в кв. 44, и
създаване на нова улица с ос.т. 390а – 342а; закриване на част от улица с ос.т. 338 – 342 – 388
в участъка ос.т. 342 – 342а; унищожаване на
УПИ ІІІ – „За КОО“, и ИПРЗ на УПИ ІV – общ,
V – общ, VІ – общ, VІІ – „За озеленяване и спорт“,
VІІІ – „За ОЖС и КОО“, и ІХ – „За озеленяване“,
(всички в кв. 164) с цел обособяване на паркинг
към улица с ос.т. 338 – 342а; обединяване на УПИ
ІV – общ, V – общ, и VІ – общ, в един общ, УПИ
ІV – общ, кв. 164, гр. Елин Пелин.

3530

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1266
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 при условията на чл. 62а, ал. 4 и
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ във връзка с доклад с вх.
№ ОА-7635(1) от 9.03.2015 г. от и.д. кмет на община
Елин Пелин и по предложение на Постоянната
комисия по ,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява проекта за ИПРЗ за преотреждане  
на УПИ І – „За парк“, кв. 29, с. Лесново, община
Елин Пелин, Софийска област, който предвижда:
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създаване на улица с ос.т. 16а – 16б – 16в – 16г с
ширина 8 м (5 м платно и 2 х 1,50 м тротоар),
разделяща кв. 29 на два нови квартала – 29 и 29а;
образуване в кв. 29а на 1 бр. УПИ „За озеленяване
и техническа инфраструктура“ и 7 бр. УПИ с № от
І – общ, до VІІ – общ, със следните показатели:
устройствена зона – Жм, Н – до 10 м, Пзастр. – до
40%, Кинт. – до 1,0, Позел. – 40%, начин на застрояване – е; образуване в кв. 29 на 5 бр. нови
УПИ с № І – общ, и от ІХ – общ, до ХІ – общ,
със следните показатели: устройствена зона – Жм,
Н – до 10 м, Пзастр. – до 40%, Кинт. – до 1,0,
Позел. – 40%, начин на застрояване – е.

3531

Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Е-1034
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Златоград, одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
в обхват на: 1. улица Виктор Юго, Златоград,
в участък от о.т. 64 през о.т. 63, о.т. 62, о.т. 61,
о.т. 59 към о.т. 40 в кв. 1, кв. 2 и кв. 7 по ПУП
на Златоград; 2. ул. Ст. Стамболов, Златоград, в
участък от о.т. 54 през о.т. 55, о.т. 56 към о.т. 57,
и 3. уличната регулация и терени, отредени за
озеленяване между УПИ ХVІ, УПИ ХХІ, кв. 2, и
УПИ ХХХІІ-1921 и УПИ ХVІІ-1921, кв. 2 по ПУП
на Златоград, като габаритът на ул. Виктор Юго
се намалява от 8 м на 7 м – 6 м и се предвижда
тротоар от едната страна на улицата.

3479

Председател:
Гр. Джангалов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 48
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за промяна на парцеларен
план на стопански двор в с. Вранино, община
К аварна, засягащ имот и с и ден т ификатори
12173.100.22, 12173.100.2, 12173.100.3, 12173.100.11 и
12173.100.45 (образуван от имот с идентификатор
12173.100.43).

3465

Председател:
Ив. Кьосев

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 599
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
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Одобрява проект за ПУП – ПП, определящ
трасе на техническа инфраструктура – външно
електрозахранване на обекти, разположени в ПИ
№ 210025 по КВС в землището на с. Козаревец,
община Лясковец, преминаващо в сервитута на
съществуваща улична мрежа в урбанизирана
територия (улица с о.т. 73а – 75 по ПУП) и извън
урбанизираната територия в сервитута на път ІV
клас, отразен с № 000028, и местен път, отразен
с № 210047, по КВС на с. Козаревец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Велико Търново.

3446

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 63
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура, за обект: „Трасе кабелна линия
20 kV от ВЕЛ до ТП в ПИ 000545 по КВС на
землище с. Багрянка, община Момчилград“, така
както е показано в графичната част на проекта.
Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.

3464

За председател:
Н. Аптурахман

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1440
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод
СН 20 kV до поземлен имот 202014 в местността
Азманското в землището на с. Ясен, преминаващ със сервитут през имот 000432 – публична
общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
това решение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

3448

Председател:
Д. Ангелов
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ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 955
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за част от територията  на с. Стойките с кв. № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
61 и 62,  контактна зона с квартали 36, 37 и 38
и  нови квартали с № 133, 134, 135, 136 и 137 по
плана на с. Стойките, община Смолян.

3480

Председател:
Ф. Топов

274. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № 5672/2012/000269 от 23.03.2015 г. е
възложен на Адриан Тошков Тодоров с адрес:
София, ул. Проф. Велизар Велков 33, вх. Г, ап. 31,
следният недвижим имот: гараж № 19 с идентификатор 68134.1933.2211.4.18 и административен
адрес: София, ж.к. Манастирски ливади-запад,
ул. Проф. Велизар Велков 33, разположен в сутеренния етаж на секция „Г“ на кота –3,20, със
застроена площ 19,60 кв. м, при граници: гараж
№ 18; коридор; гараж № 20 и подземна улица, заедно с припадащите се на гаража 2,51 % идеални
части от общите части на подземните гаражи,
които идеални части, изразени в квадратни метри,
се равняват на 13,59 кв. м заедно със съответното
право на строеж върху урегулирания поземлен
имот, върху който е построена сградата, а именно:
жилищна група със секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ с
подземни гаражи с административен адрес: София,
ж.к. Манастирски ливади-запад, ул. Проф. Велизар Велков 33, изградена в урегулиран поземлен
имот IX-354 от квартал 69 съгласно действащия
план за регулация на гр. София, местността
Манастирски ливади-запад, целият с площ 3434
кв. м, при граници на този урегулиран поземлен
имот, както следва: улица; улица-тупик; УПИ
V-174, 175; УПИ VI-314; УПИ VII-169; поземлен
имот с пл. № 646 и УПИ VIII, СГО.
3417
275. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 5672/2012/000268 от 23.03.2015 г. е възложен
на Деница Милева Димитрова-Тодорова с адрес:
София, бул. Гоце Делчев 43, ет. 11, ап. 48, следният недвижим имот: гараж № 6 с идентификатор
68134.1933.2211.1.22 и административен адрес:
София, ж.к. Манастирски ливади-запад, ул. Проф.
Велизар Велков 33, разположен в сутеренния етаж
на секция „А“ на кота –3,20, със застроена площ
16,50 кв. м при граници: гараж № 5; избено помещение № 36; избено помещение № 35; коридор;
гараж № 7 и вътрешен двор, заедно с припадащите
се на гаража 2,11 % идеални части от общите
части на подземните гаражи, които идеални
части, изразени в квадратни метри, се равняват
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на 11,44 кв. м, заедно със съответното право на
строеж върху урегулирания поземлен имот, върху
който е построена сградата, а именно: жилищна
група със секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ с подземни
гаражи с административен адрес – София, ж.к.
Манастирски ливади-запад, ул. Проф. Велизар
Велков 33, изградена в урегулиран поземлен
имот IX-354 от квартал 69 съгласно действащия
план за регулация на София, местността Манастирски ливади-запад, целият с площ 3434 кв. м,
при граници на този урегулиран поземлен имот,
както следва: улица; улица-тупик; УПИ V-174,
175; УПИ VI-314; УПИ VII-169; поземлен имот с
пл. № 646 и УПИ VIII, СГО.
3418
276. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 5672/2012/000264 от 18.03.2015 г. е възложен
на Бойко Захариев Ковачев с адрес: София,
ул. Проф. Велизар Велков 33, вх. А, ет. 1, ап. 3,
следния недвижим имот: гараж № 18 с идентификатор 68134.1933.2211.4.17, с административен
адрес: София, ж.к. Манастирски ливади-запад,
ул. Проф. Велизар Велков 33, разположен в сутеренния eтаж на секция „Г“ на кота -3,20 със
застроена площ 18,50 кв. м при граници: гараж
№ 17; стълбищна клетка; коридор; гараж № 19
и подземна улица, заедно с припадащите се на
гаража 2,37 % идеални части от общите части
на подземните гаражи, които идеални части, изразени в квадратни метри, се равняват на 12,83
кв. м заедно със съответното прано на строеж
върху урегулирания поземлен имот. върху който е построена сградата, а именно: жилищна
група със секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ с подземни
гаражи с административен адрес – София, ж.к.
Манастирски ливади-запад, ул. Проф. Велизар
Велков 33, изградена в урегулиран поземлен имот
IX-354 от квартал 69, съгласно действащия план
за регулация на гр. София, местността Манастирски ливади-запад, целият с площ 3434 кв. м
при граници на този урегулиран поземлен имот,
както следва: улица; улица-тупик; УПИ V-174,
175; УПИ VI-314; УПИ VII-169; поземлен имот с
пл. № 646 и УПИ VIII, СГО.
3419
277. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 5672/2012/000265 от 18.03.2015 г. е възложен
на Константин Георгиев Динчев с адрес: София,
ул. Проф. Велизар Велков 33, вх. Г, ет. 2, ап. 29,
следния недвижим имот: гараж № 12 с идентификатор 68134.1933.2211.3.15, с административен
адрес: София, ж.к. Манастирски ливади-запад,
ул. Проф. Велизар Велков 33, разположен в
сутеренния етаж на секция „В“ на кота -3,20,
със застроена площ 20,10 кв. м при граници:
машинно – асансьор; коридор; гараж № 13; подземни гаражи и рампа, заедно с припадащите
се на гаража 2,57 % идеални части от общите
части на подземните гаражи, които идеални
части, изразени в квадратни метри, се равняват
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на 13,94 кв. м, заедно със съответното право на
строеж върху урегулирания поземлен имот, върху
който е построена сградата, а именно: жилищна
група със секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ с подземни
гаражи с административен адрес: София, ж.к.
Манастирски ливади-запад, ул. Проф. Велизар
Велков 33, изградена в урегулиран поземлен имот
IX-354 от квартал 69 съгласно действащия план
за регулация на гр. София, местността Манастирски ливади-запад, целият с площ 3434 кв. м,
при граници на този урегулиран поземлен имот,
както следва: улица; улица-тупик; УПИ V-174,
175; УПИ VI-314; УПИ VII-169; поземлен имот с
пл. № 646 и УПИ VІІІ, СГО.
3420
89. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в
област на висшето образование 9. „Сигурност и
отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, по учебните
дисциплини: „ЯХБЗ на операциите на Сухопътни
войски“, „Тактика на формированията за ЯХБЗ“,
„Изясняване и оценка на ЯХБ обстановка“, „Военна екология“ и „Управление на опазването на
околната среда“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите за участие в
конкурса са определени със Заповед № ОХ-305
от 7.05.2015 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.
92-26-512, 92-26-576.
3475
9. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 1.2.
Педагогика (специална педагогика – педагогика
на зрително затруднени) – един; 4.2. Химически
науки (физикохимия) – един; 1.2. Педагогика
(предучилищна педагогика – педагогика на ранното детство) – един; доценти по: 4.1. Физически
науки (метеорология) – един; 4.6. Информатика и
компютърни науки (бази от данни, програмиране) – един; 4.1. Физически науки (атомна, молекулна и оптична физика) – един; 3.8. Икономика
(публични финанси и политика, икономически
растеж и бизнес цикли, макроиконометрия на български и английски език) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (журналистика – медиен маркетинг) – един; 8.3. Музикално
и танцово изкуство (пиано и полифония) – един;
2.1. Филология (лингвистика на текста и анализ
на дискурса – английски език) – един; главни
асистенти по: 1.3. Педагогика на обучението
(методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един; 8.3. Музикално
и танцово изкуство (история на музиката) – един;
2.1. Филология (приложна лингвистика – английски език) – един; 2.3. Философия (въведение
във философията) – един; 3.7. Администрация
и управление (управление на човешки ресурси
в публичната сфера) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Списъкът с необходимите документи е определен
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи – в ректората, стая 117, София 1504, бул. Цар
Освободител 15, тел. 02/986-11-83 и 02/9308-489.
Приемно време от 15 ч. до 17,30 ч.
3351
19. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: професор по научна специалност Проектиране, строителство и
поддържане на железни пътища и съоръжения
към катедр а „Железници“ – един със срок 3
месеца; главни асистенти по: научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и
градоустройство (Урбанизъм) към катедра „Градоустройство“ – един със срок 3 месеца; научна
специалност Строителна механика, съпротивление на материалите към катедра „Строителна
механика“ – един със срок 2 месеца; научна
специалност Обща, висша и приложна геодезия
към катедра „Приложна геодезия“ – един със
срок 2 месеца; по професионално направление
4.2. Химически науки за доцент по научна специалност Аналитична химия (Анализ на води)
към катедра „Водоснабд яване, кана лизаци я
и пречистване на водите“ – един със срок 2
месеца; по професионално направление 4.4.
Науки за земята за доцент по научна специалност Инженерна геология и хидрогеология към
катедра „Геотехника“ – един със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1,
тел. 02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.
3436
14. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен
дизайн“  – един, към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Технология
на машиностроенето“ – един, към катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи
машини“ – МТФ; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
„Управление и организация на автомобилния
транспорт“ – един, към катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ – ФТ, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; МТФ – каб.
3230, тел. 965 22 82; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62.
3415
13. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в гр. Пловдив за главен асистент,
висше училище: в професионално направление
3.7. Администрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ – един за нуждите
на катедра „Индустриален мениджмънт“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659-552.
3383
29. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Овощарство“ – един; доцент
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна
специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“ – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“ – тел. 65-44-54.
3454
88. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси: за Факултет „Техника
и технологии“ – Ямбол, в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, за:
професор по Механизация и електрификация
на растениевъдството – един със срок 3 месеца;
главен асистент по Двигатели с вътрешно горене – един;  за Медицинския факултет в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за главен
асистент по Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията (методика
на обучението по здравните грижи) – един за
нуждите на специалност „Медицинска сестра“;
за Ветеринарномедицинския факултет в област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина, за главен асистент по
Акушерство и гинекология на животните и болести
на новородените животни – двама, всички със
срок 2 месеца; за Стопанския факултет в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, за главен асистент по Икономика
и управление (по отрасли) – един със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за ФТТ – във факултета, ул. Граф
Игнатиев 38, тел. 046/669 181; за МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468; за
ВМФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 506, за СФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 403.
3453
378. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по шифър 4.3. направление
„Биологически науки“ (01.06.23 Имунология) за
нуждите на Департамент по имунология, лаб.
„Експериментална имунология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.
3373
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6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство (средновековна
музика), област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство – един за нуждите на сектор
„Музика“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, справки – на тел. 02/944-24-14.
3374
338. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност Български език за нуждите
на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, бул. Шипченски
проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
3437
26а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
район „Илинден“, Столична община, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
3431
26. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Ново село, община Ново село, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
3430
25. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти на урбанизираната територия
на с. Голак, землище с. Голак, и на махали Гьола,
Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и
Шуманска, землище с. Долна Василица, община
Костенец, област София, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
3429
18. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 198, ал. 5 ЗУТ съобщава, че във
връзка с възлагане на проучвателни работи за
проектиране на подземни паркинги ведно с прилежащите им комуникационни възли е издадена
Заповед № 321 от 12.05.2015 г. на кмета на община
Аксаково за налагане на строителна забрана в
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обхвата на следните зони по действащия план на
гр. Аксаково, община Аксаково: в кв. 14 в частта
му на УПИ І-293 и УПИ-ХХ – за детска градина,
и кв. 21 в частта му на УПИ VІ – за кметство,
трафопост, технически център на НЕК; в кв. 22
с изключение на УПИ I-313, II-314, III-311, IV-310,
V-946, VI за ДСК, VII за читалище, XXII-306,
XXIII-307, XXIV-308, XXV-309, XXVI-312, ХХІ-947;
в кв. 25 в частта му на УПИ ХV – за поликлиника
и трафопост; в кв. 90 в частта му на УПИ ІІ-1007
в кв. 89, УПИ ІІІ – за ветеринарна лечебница, и
улици между ОТ 210 – ОТ 203, ОТ 210 – ОТ 211
и ОТ 210 – ОТ 209. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 3УТ в 30-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на АПК пред Административния съд – Варна,
чрез Община Аксаково.
3342
65. – Община гр. Долна баня, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – ПРЗ за преотреждане на
„Озеленяване“ в кв. 9 по плана на курорт Долна
баня и образуване на нов кв. 8 с урегулирани
поземлени имоти, отредени за индивидуално
строителство. Проектът на ПУП – ПРЗ се намира
в сградата на общинската администрация – Дол
на баня, ул. Търговска 134, ет. 3, стая № 313. 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 кмета на община Долна баня.
3470
12. – Общ и на Кочери ново на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за диги на МВЕЦ „Бобошево“,
разположени в землищата на гр. Бобошево и
с. Мурсалево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с изготвения проект в отдел „ТСУ“
на Община Кочериново и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
3449
6. – Община гр. Садово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за захранващ кабел НН
от съществуващ стълб ВМНН № 9/3, извод „С“
от ТП-2, с. Кочево, до електромерно табло тип
ТЕПО, захранващо обект „Склад за съхранение
на селскостопанска продукция“ в ПИ № 018012
в м. Асмата, землище с. Кочево, община Садово,
по полски път 000378 – публична общинска собственост. Проектът е на разположение в сградата
на общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 2, гр. Садово.
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.
3345
4. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, на елементи на техническата инфраструктура извън
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границите на у рбанизираните територии за
обект: „Второстепенна улица-тупик с о.т. от
133 до о.т. 134“, с ширина 5 м (4 м ширина на
уличното платно и тротоар едностранно от 1 м),
с трасе и сервитут в части от ПИ 67800.35.97,
67800.35.139, 67800.35.101, осигуряваща достъп до
ПИ 67800.35.101 в м. Света Марина, землище на
гр. Созопол, област Бургас. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3472
5. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план, на елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Второстепенна улица с о.т. от 7-21-2223-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39“, с
ширина 8 м (5 м ширина на уличното платно  и
тротоар двустранно с ширина  по 1,50 м), с трасе
и сервитут в части от ПИ 67800.35.33, 67800.35.139,
67800.35.101, 67800.35.61, 67800.35.49, 67800.35.65,
67800.35.64, 67800.35.48, 67800.35.135, 67800.35.96,
67800.35.67, 67800.35.108, 67800.35.52, 67800.35.53,
67800.35.90, 67800.35.89, 67800.35.88, 67800.35.87,
67800.35.97, 67800.35.74, осигуряваща достъп до
ПИ 67800.35.101 в м. Света Марина, землище на
гр. Созопол, област Бургас. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3471

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от „ХДИ Застраховане“ – АД,
срещу Заповед № 46 от 4.02.2015 г. на заместникпредседателя на КФН, ръководещ направление
„Застрахователен надзор“, по която е образувано
адм. д. № 3387/2015 г. по описа на седмо отделение
на Върховния административен съд.
3474
Административният съд – Кърджали, съобщава, че по жалба на „Тексим Банк“ – АД, ЕИК
040534040, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров
141, представлявано от законните представители
Ивайло Дончев и Мария Видолова – изпълнителни директори, е образувано адм.д. № 130/2014 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 16.07.2015 г. от 10 ч.
Предмет на делото е Заповед № РД-02-15-140 от
27.10.2014 г., издадена от заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
в частта є, с която е одобрен ПУП – парцеларен
план за трасето на газопровода, технологичните
площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура за обект „Междусистемна
газова връзка Гърция – България“ на територи-
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ята на Република България, преминаващо през
имот с идентификационен номер 22928.14.1001,
собственост на „Тексим Банк“ – АД, намиращ се
по КК и КР в землището на с. Домище, община
Кирково, област Кърджали. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на това съобщение в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
3457
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Станка Димитрова, подаден против
Решение № 26 от 11.02.2014 г., взето с протокол
№ 2 на Общинския съвет – гр. Пазарджик. По
оспорването е образувано адм. д. № 343/2015 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.06.2015 г. от 14,30 ч.
3455
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
пост ъпила жалба от Или я А нгелов Терзиев
против Заповед № 807 от 3.12.2014 г. на кмета
на община Пещера, с която е одобрен проект на
РУП – работен устройствен план за пристройка
към съществуваща жилищна сграда с намалено
отстояние от страничната регулационна линия на
УПИ ІІІ-588 (с нов идентификатор 56277.502.310
от кадастралната карта) към УПИ IV-583 (с нов
идентификатор 56277.502.311 от кадастралната
карта), кв. 9 по плана на гр. Пещера. По жалбата е образувано адм. д. № 23/2015 г. по описа
на АС – Пазарджик. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
3456
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е образувано адм.д. № 1031/2015 г. по жалба
на „МЕМ – 2000“ – ЕООД, представлявано от
Недялко Иванов Бекиров, с която са оспорени
разпоредбите и на чл. 42в, 42г и 42д от раздел VIII
на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново, приета от Общинския
съвет – Калояново, с Решение № 236, взето с
протокол № 29 от 19.12.2013 г., посл. изм. с Решение № 344, взето с протокол № 43 от 29.01.2015 г.
Жалбоподател „МЕМ – 2000“ – ЕООД, ответник
Общински съвет – Калояново. Административно
дело № 1031/2015 г. е насрочено за 30.06.2015 г.
от 13 ч.
3384
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 12221/2013 г. по описа на ІІ
отделение, 25 състав, насрочено за 28.09.2015 г.
от 9,30 ч. по жалба на Кирил Кирилов Лалов от
София срещу Решение № 187 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет в частта на одобрения ПУП – план за регулация на ж.к. Красно
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село – Плавателен канал-север, в частта за поземлен имот пл. № 1, описан в НА № 177, том
СХХІІІ, дело № 27172 от 8.10.2009 г., попадаща
в обхвата на улица от о.т. 243 до о.т. 245 и от
о.т. 245 до о.т. 248. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
3445
Великотърновският районен съд, 13-и състав,
уведомява Ердит Матука, роден на 23.05.1980 г. в
Албания, с неизвестен адрес и без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 650/2015 г., образувано по предявен от Петя
Йорданова Дойкова иск по чл. 127, ал. 2 във връзка
с ал. 1 СК, и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на ВТРС за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
3459
Димитровградският районен съд призовава
Расимя Хасанова Юсиенова, род. на 25.11.1945 г.,
няма регистриран постоянен или настоящ адрес,
да се яви на 22.06.2015 г. в 9,30 ч. в Районния
съд – Димитровград, като ответница по гр. д.
№ 169/2015 г., заведено от Ардалъ Насим по
чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3458
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 80 състав, кани държателя на временно
удостоверение № 6 от 1.08.2004 г. за 15 бр. поименни акции с номера от 0076 до 0090, всяка
с номинална стойност 100 лв., и на временно
удостоверение № 143 от 24.09.2007 г. за 57 бр. поименни акции с номера от 2713 до 2769, всяка
с номинална стойност 100 лв., от капитала на
„Екобулпак“ – АД, ЕИК 131271470, със седалище и
адрес на управление София, ж.к. Борово, ул. Дечко
Йорданов 64, да заяви по настоящото дело правата
си върху това временно удостоверение най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено на
31.08.2015 г. от 11 ч., когато ще се разгледа молбата
на „Демакс“ – АД, ЕИК 831453003, със седалище
и адрес на управление София, кв. Горубляне,
ул. Абагар 16, за обезсилване на тези удостоверения. В случай че в указания срок дъържателят
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 11 ч., за когато
да се призове молителят „Демакс“ – АД, ЕИК
831453003, със седалище и адрес на управление
София, кв. Горубляне, ул. Абагар 16.
3439
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-19 състав, т.д. № 2827/2015 г. призовава кредиторите на „Аери“ – ЕООД, ЕИК 175351797, за
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разглеждане в открито съдебно заседание на т.д.
№ 2827/2015 г. за представяне на доказателства
за несъстоятелност, протокол от събранието на
кредиторите, проведено на 17.04.2015 г., както и
писмени доказателства относно незаконосъобразността на взетите решения, които съществено
ощетяват кредиторите, насрочено на 2.06.2015 г. от
13,30 ч. в Съдебната палата, София, бул. Витоша 2.
3438
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 15 ЗСН с решение № 57 от 24.02.2015 г.,
постановено по ф. д. № 2/2015 г., вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел
новоучреденото съгласно Закона за сдружения
за напояване „Сдружение за напояване Калояново“, със седалище: с. Калояново, с адрес на
управление: с. Калояново, област Пловдив, гара
Калояново; с предмет на дейност: експлоатация,
поддържане и реконструкция на предадената му
по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСН хидромелиоративна
инфраструктура; изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения;
доставяне и разпределяне на водата за напояване;
отвеждане на излишните води от земеделските
земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и
развъждане на водоплаващи птици. Територията
на сдружението е в землището на с. Калояново,
област Пловдив, и обхваща 244,276 дка изградена
поливна площ, разположена в масив 68 по КВС
на землището на с. Калояново, разпределени в
88 имота, собственост на 70 физически и юридически лица. Неразделна част от този устав
са: приложение № 1 – Скица на описаната територия, заверена от надзорния орган по чл. 10;
приложение № 2 – Списък на собствениците,
изготвен въз основа на наличните данни в ОС
„Земеделие“ и заверен от надзорния орган по
чл. 10. Територията на сдружението може да бъде
променяна при постъпване на писмено искане
до управителния съвет за присъединяване към
сдружението от собственици и/или ползватели
в съседни масиви на земеделски площи с изградена поливна площ. Хидромелиоративната
инфраструктура на сдружението е общинска
собственост (бивша собственост на прекратените
организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи) и включва
следните съоръжения: язовир „Калояново“ в
местността Герена с акт за общинска собственост № 183 от 30.04.2004 г., № 047008 по КВС на
землището на с. Калояново и принадлежащите
му канал и вътрешноканална мрежа; общински
напоителен канал № 065003 по КВС на землището
на с. Калояново; общински напоителен канал
№ 067008 по КВС на землището на с. Калояново; общински отводнителен канал № 067010 по
КВС на землището на с. Калояново; общински
отводнителен канал № 067012 по КВС на землището на с. Калояново. Управителен съвет в
състав: Евгения Станчева Койнова – председател,
Румен Кръстев Хвойненски, Стоянка Неделева
Пищялова. Контролен съвет в състав: Мария
Стоянова Стоилова, Мария Иванова Радулска,
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Николай Йозов Кисьов. Сдружение „Сдружение
за напояване Калояново“ – с. Калояново, се
представлява от председателя на сдружението
Евгения Станчева Койнова.
3505
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 7509/1997 г. за
политическа партия с наименование „Земеделски народен съюз“ (ЗНС) следните промени:
Заличава стария състав на Постоянното присъствие на ПП „ЗНС“. Вписва нов състав на
Постоянното присъствие на Земеделския народен
съюз (ЗНС) от 11 членове, както следва: Румен
Маринов Йончев – председател, Явор Илиев
Хайтов – зам.-председател, Хранимир Борисов
Генчев – организационен секретар, Борил Панайотов Панайотов, Димитър Николов Тадаръков,
Костадин Кръстев Василев, Мария Димитрова
Иванова, Димитър Иванов Димитров, Вергил
Георгиев Кацов, Петър Стефанов Личев, Чавдар
Стоянов Чавдаров.
3473

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на сдружение „Национален институт по обществени поръчки“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 2.07.2015 г. в 15 ч. в София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
НИОП за периода януари – декември 2014 г.;
2. приемане на финансовия отчет за приходите
и разходите на НИОП за периода януари – декември 2014 г.; 3. приемане на проектобюджета
на НИОП за периода януари – декември 2015 г.;
4. вземане на решение за създаване от НИОП
за фондация/и; 5. разни. При липса на кворум
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да участват в ОС. Членовете на сдружението,
които не могат да участват в събранието, на
основание чл. 14, ал. 6 от устава на НИОП могат
да упълномощят член на сдружението, който да
ги представлява.
3451
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„НАПИМС“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 2.07.2015 г. в 14 ч. в
София, ул. Н. Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, при следния дневен ред: 1. промяна в управителния
съвет на сдружението; 2. вземане на решение
за създаване на фондация/и от сдружението;
3. разни. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да участват в
общото събрание. Членовете на сдружението,
които не могат да участват в събранието, на
основание чл. 14, ал. 6 от устава на „НАПИМС“
могат да упълномощят член на сдружението,
който да ги представлява.
3452
12. – Управителният съвет на сдружение
„Пи Ем Ай – България чаптър“ – София, на
основание чл. VII, ал. 1 от устава на сдруже-
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нието и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 9.07.2015 г. в 18 ч. в София,
ул. Будапеща 4, Арена ди Сердика Резиденс
хотел, конферентна зала „Арена“, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението:
промяна в продължителността на мандата на
членовете на управителния съвет от една на две
години; промяна адреса на седалището на сдружението; промяна на член VII – Общо събрание.
Заседания, ал. (5) по отношение кворума на
заседанието на общото събрание; 2. представяне
на годишен отчет за работата на управителния
съвет на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на досега действащия управителен
съвет на сдружението; 4. избор на нов състав
на управителния съвет на сдружението; 5. избор
на нов председател на управителния съвет на
сдружението; 6. разни.
3413
12. – Управителният съвет на сдружение
„Веспа клуб България“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 18, ал. 1
и 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 10.07.2015 г.
в 11 ч. в София, ж.к. Славия № 5, вх. Б, ет. 1,
ап. 12, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружение „Веспа клуб България“; 2. освобождаване на Кирил Христов Иванов
като член на управителния съвет на сдружението;
3. избор на нов член на управителния съвет  на
сдружението; 4. промяна на чл. 13, ал. 1 от устава на сдружението. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание  ще се поведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред в 12 ч.
3377
20. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на дружествата за здравно застраховане“ (АДЗЗ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 16.07.2015 г. в
11 ч. в заседателната зала на офиса на ОЗОФ
„Доверие“ – ЗАД, в София, ул. Лъчезар Станчев
5 – „Софарма Бизнес Тауърс“, тяло А, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2014 г.; 2. финансов отчет; 3.
вземане на решение за прекратяване членството
в асоциацията на членове на сдружението; 4.
вземане на решение относно размера на членския внос за 2015 г. и реда на внасянето му
от членовете на сдружението; 5. приемане на
бюджет на сдружението за 2015 г.; 6. приемане
на план за работата на сдружението за 2015 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3450
26. – Управителният съвет на сдружение
„Помощ за животните – Дара“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 19.07.2015 г. в 17 ч. в София,
бул. Александър Малинов 23, ет. 2, офис 90, при
следния дневен ред: 1. обсъждане дейността на
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сдружението през 2014 г.; 2. финансов отчет за
2014 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч. на същия адрес
и при същия дневен ред.
3398
125. – Управителният съвет на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
на основание чл. 26, т. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на СЕЕС на 27.06.2015 г. в 9,30 ч. в зала
3 на Националния дом на науката и техниката
в София, ул. Г. С. Раковски 108, при дневен ред:
1. отчет на дейността на управителния съвет
на СЕЕС за периода юли 2014 г. – юни 2015 г.;
2. приемане на бюджета на СЕЕС за 2015 г.; 3.
награждаване на заслужили членове на СЕЕС с
почетни звания.
3476
12. – Управителният съвет на СНЦ „Посока“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 8.08.2015 г. в 10 ч. в
Бургас ул. Конт Андрованти 5, ет. 3, кабинет 2,
при следния дневен ред: 1. внасяне на отчет за
дейността на сдружението; 2. избор на нов председател и управителен съвет на сдружението; 3.
промени в устава на СНЦ „Посока“; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3369
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност „Градище“ – Враца, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.07.2015 г. в 11 ч. във Враца в седалището на
сдружението: ул. Ген. Скобелев 10, вх. Б, ап. 34,
при следния дневен ред: 1. промени в управителния съвет на юридическо лице с нестопанска
цел – „Градище“ – Враца; 2. разни.
3460
13. – Управителят на Спортен клуб за приложна стрелба и еърсофт „Алфа метал“, Габрово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на клуба на 10.07.2015 г. в 13 ч. в Габрово,
ул. Стефан Караджа 3, със следния дневен ред: 1.
промяна на наименованието на спортния клуб;
2. промяна на предмета на дейност на спортния
клуб; 3. промяна на целите на спортния клуб; 4.
промяна на средствата за постигане на целите
на спортния клуб; 5. приемане на нов устав на
дружеството; 6. други.
3461
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация за
евроинтеграция на малцинствата“, Казанлък,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 15.07.2015 г.
в 10 ч. в административния офис на бул. Княз
Ал. Батенберг 240 при следния дневен ред: 1.
вземане на решения за приемането на нови
членове на сдружението и освобождаването на
членове; 2. изменение и допълнение на досега
действащия устав, включително на текстовете,
касаещи наименованието на сдружението, предмета на дейност, целите и средствата за тяхното
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постигане; 3. приемане програма за дейността на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. при същия дневен ред и на същото
място независимо от броя на присъстващите.
3396
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Българска асоциация на
акредитираните лаборатории за изпитвания и
диагностика“, Пловдив, на основание чл. 23, ал. 1
и 3 от устава на сдружението и чл. 26, ал. 1 – 3
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 10.07.2015 г. в 10 ч.
в с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив, в заседателната зала на „Ли Алименти“,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет на сдружението за 2014 г.; 2. одобряване на годишния
финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за 2015 г.;
4. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през 2014 г.;
5. приемане на нови пълноправни членове; 6.
приемане на промени в състава на управителния съвет; 7. приемане на промени в устава; 8.
предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси. 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 изрично писмено упълномощени за това лица. При липса на кворум
на основание чл. 26 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред в 11 ч.
3399
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Миньор – Раднево“ – Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.06.2015 г. в 18 ч. в
Конферентната зала на стадиона, гр. Раднево,
ул. Васил Левски 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на СНЦ „Футболен клуб
Миньор – Раднево“ – Раднево; 2. избор на нов
управителен съвет на СНЦ „Фу тболен к луб
Миньор – Раднево“ – Раднево; 3. промени в
устава на СНЦ „Футболен клуб Миньор – Раднево“ – Раднево; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3372
1. – Управителният съвет на СНЦ „Тенис
клуб – Разград“, Разград, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.07.2015 г. в 9 ч. на адрес
Разград, Северна зона, Спортна база – Игрище
за тенис на корт, при дневен ред – приемане на
решение за продължаване на мандата на членовете на сдружението за 5 години. Поканват
се членовете на сдружението да присъстват на
събранието.
3368
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12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб кану-каяк Дунав“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.07.2015 г. в 18,30 ч. в Русе,
ул. Проф. Димитър Баларев 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 на
същото място и при същия дневен ред. Членовете
на сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
всеки работен ден от 13,30 до 18 ч.
3397
1. – Управителният съвет на СНЦ „Лайънс
клуб – Търговище“, Търговище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си на общо събрание на 15.07.2015 г. в 18 ч. в механа „Касърова
къща“, ул. Полк. Карганов 2, Търговище, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба – мандат 2014/2015, с президент Св. Деянова; 2. промени в устава на СНЦ „Лайънс клуб
Търговище“; 3. регистрация на клуба в Окръжния
съд – Търговище; 4. избор на управителен съвет
на клуба; 5. определяне президент на клуба.
3371
35. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейска мечта“, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
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брание на 1.07.2015 г. в 15 ч. в заседателната
зала на Автошкола, м. Смесе, гр. Шумен, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове и избор на нови членове на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет поради изтичане мандата на стария УС; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на стария УС. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще започне в 16 ч. в същия ден на
същото място. Материалите за събранието са
на разположение в канцеларията в седалището
на сдружението.
3367
Зоя Димитрова Андреева – ликвидатор на
СНЦОП „Бъдеще за Шумен“, Шумен, рег. по ф.д.
№ 8/2005 г. по описа на ШОС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
предявят вземанията си към дружеството.
3400
Ясен Николаев Николов – ликвидатор на сдружение „Българска асоциация за вътрешни науки“,
София, в ликвидация по ф.д. № 619/2010 г., кани
всички кредитори на дружеството в 6-месечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си по регистрирания адрес на управление на сдружението – София 1408, СО, район „Триадица“, бул. Витоша 150,
бл. 70, вх. Б, ап. 33.
3477
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