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надесети изборен район – Пернишки,
Ирена Любенова Соколова от листата
на политическа партия „ГЕРБ“
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Любомир
Димитров Христов като народен представител
от 30. изборен район – Шуменски.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 6 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7299

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Кирил Ан
донов Котев като народен представител от
1. изборен район – Благоевградски.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 6 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7300

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Вяра Ми
хайлова Церовска като народен представител
от 14. изборен район – Пернишки.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 6 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7301

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Корнелия
Добрева Маринова като народен представител
от 11. изборен район – Ловешки.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 6 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7302

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Красимира
Пенева Анастасова като народен представител
от 3. изборен район – Варненски.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 6 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7303
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РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Дарин Ива
нов Димитров като народен представител от
28. изборен район – Търговищки.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 6 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7304

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 2 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и со
циалната политика за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 250 000 лв. по бюджета на Минис
терството на труда и социалната политика
за 2015 г. за финансиране на дейностите по
подготовката, организацията и координацията
на българското участие в провеждането на
Конференцията на министрите на труда и за
етостта по линия на АСЕМ на 3 и 4 декември
2015 г. в гр. София, Република България, на
място, одобрено от Европейската комисия.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 250 000 лв. да се уве
личат разходите по бюджетна програма „Ад
министрация“ по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.

ВЕСТНИК
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 3 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Българската
агенция по безопасност на храните, приета с
Постановление № 375 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Члeн 5 се изменя така:
„Чл. 5. За стоките, подлежащи на фитоса
нитарен контрол, преминаващи транзитно
през страната, в случаите, когато стоката е
опакована така, че представлява опасност от
разпространение на вредители при преминава
не през територията на страната, се извършва
фитосанитарен контрол и се заплаща такса
съгласно чл. 19.“
§ 2. Члeн 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Таксите за издаване на удосто
верение за търговия с продукти за растителна
защита (ПРЗ) и за преопаковане на ПРЗ се
заплащат по банков път при подаване на
заявлението в съответната ОДБХ по место
нахождение на обекта/обектите.
(2) При отказ за издаване на удостоверение
на заявителя се връща пълният размер на
таксата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 или 3 в едно
месечен срок от направения отказ.“
§ 3. В част първа наименованието на глава
втора се изменя така:
„ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕ
НИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ЗА РАС
ТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ПРЕОПАКОВАНЕ
НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ .
§ 4. Члeн 7 се изменя така:
„Чл. 7. За издаване на удостоверение за
търговия с ПРЗ и за преопаковане на ПРЗ се
събират следните такси:
1.

1.1.

За издаване на
удостоверение
за търговия с
ПРЗ

За един обект за
търговия (склад
или селскосто
панска аптека)
с ПРЗ
За всек и след
ващ обект за
търговия (склад
или селскосто
панска аптека)
с ПРЗ

Лева
300,00

по
150,00

С Т Р.
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2.

За издаване на За един обект за
удостоверение преопаковане на
за преопакова ПРЗ
не на ПРЗ
2.1.
За всеки следващ
обект за преопа
коване на ПРЗ
3.
З а в п и с в а н е За едно удосто
на промени в верение
удостоверение
то/разрешени
ето (изда дено
по реда на ЗЗР
(отменен)
4.
За преиздаване За едно удосто
на удостовере верение
ние (загубено,
унищожено, по
вредено)

Лева
300,00

по
150,00
50,00

БРОЙ 87

§ 7. Член 9 се отменя.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в таблицата:
а) пореден № 2 се изменя така:
„
2.

Подновяване на одо
брението на активното
вещество, включител
но микроорганизъм,
антидот, синергист, и
изготвяне на доклад
за одобряване на евро
пейско ниво по чл. 15
н а Ре г л а м е н т (Е О)
№ 1107/2009

20,00

“

“
§ 5. В част първа наименованието на глава
трета се изменя така:
„ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛО
ГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИ
ТЕЛНИ СУБСТРАТИ“.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. За регистрация на торове, подо
брители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати се събират
следните такси:
№
Дейност
Мярка
по
ред
1.
За регистрация За един про
на п род у к т и дукт
издаване на
удостоверение
по чл. 130, ал. 1
ЗЗР
1.1.
За група от
два продукта
1.2.
За всеки
следващ
продукт
2.
За регистрация За един про
на п род у к т и дукт
издаване на
удостоверение
по чл. 133, ал. 3
ЗЗР
2.1.
За група от
два продукта
2.2.
За всеки
следващ
продукт
3.
З а в п и с в а н е За един про
на промени в дукт
регистрацията
и издаване на
ново удостове
рение

ВЕСТНИК

б) създават се поредни № 2.1 – 2.3:
„
2.1.

Допустимост на заяв За всяка
лението
област на
оценка

2.2.

Експертна оценка на За всяка 20 000,00
досието
област на
оценка

2.3.

Доклад за оценка

За всяка
област на
оценка

1000,00

4000,00

“
в) създава се пореден № 3:
„

Лева

3.
1000,00

1600,00
по 700
500,00

800,00
по 300,00
20,00

“

При одобря ва не на За всяка 10 000,00
европейско ниво на област на
а к т и в н о в е щ е с т в о, оценка
включително микро
орг а н из ъм а н т и до т
или синергист по чл. 4
на Регла мен т (EO)
№ 1107/20 09, и п ри
подновяване на одо
брението на активно
вещество, включител
но микроорганизъм,
антидот или синергист,
на европейско ниво по
чл. 15 на Регламент
(EO) № 1107/2009, ко
гато Република Бъл
гария е съдокладчик

“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За оценка на идентичност или екви
валентност на източник на производство на
активно вещество, антидот или синергист или
при промяна на производствения процес се
заплаща такса – за всеки източник в размер
2500,00 лв.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в таблицата:
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а) пореден № 1 се изменя така:

С Т Р. 5

а) пореден № 4.2 се изменя така:
„

„
1.

4.2.

Зонално разрешаване Нов п ро 
или изменение на раз дукт
решението на ПРЗ по
чл. 30 и 33 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009, кога
то Република България
е докладчик

“
б) създава се пореден № 4.3:
„
“

б) пореден № 3 се изменя така:
„
3.

Зонално разрешаване
или изменение на раз
решението на ПРЗ по
чл. 30 и 33 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009, ко
гато Република Бълга
рия е заинтересована
държава

“
в) поредни № 6, 6.1 и 6.2 се отменят;
г) пореден № 7 се изменя така:
„
7.

Разрешаване на ПРЗ
чрез взаимно призна
ване на разрешения от
друга държава членка
съгласно чл. 40 – 42
о т Регл а мен т (ЕО)
№ 1107/20 09 или по
програма за споделя
не на работата между
държавите членки

Но в п р о 
дукт или
за явление
за доп ъ л
нителна
употреба

“
„
7.3.

Допустимост на заяв За продукт 1000,00
лението

7.4.

Оценка и регистраци За продукт 1000,00
онен доклад

“
е) поредни № 8 – 8.2 се изменят така:
„
Разрешаване на па
ралелна търговия на
ПРЗ

8.1.

Допустимост на за продукт
явлението (паралелна
търговия)

200,00

8.2.

Оценка и удостовере продукт
ние (паралелна тър
говия)

1000,00

“
2. В ал. 2, в таблицата:

4.3. Рег ис т ра ц ионен до 
клад

продукт

1000,00

“
3. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) За издаване на разрешение за из
вършване на изпитване с неразрешен ПРЗ с
научноизследователска и развойна дейност се
заплаща такса, както следва:“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За разрешаване на готови разтвори
на ПРЗ се заплаща такса в размер 300,00 лв.
за продукт.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За одобряване на бази и издаване на
сертификат на физически и юридически лица
за извършване на биологично изпитване се
заплаща такса, както следва:“;
б) в таблицата се създава пореден № 3:
„
3.

д) поредни № 7.3 и 7.4 се изменят така:

8.

Експертна оценка на За всяка 2000,00
досие
област на
оценка

Одобряване на бази Г р у п а
на физически и юри к у л т у р и /
дически лица за из обекти
вършване на биоло
гично изпитване за
10 години за следните
групи култури:
а) трайни насаждения
б) полски култури
в) зеленчукови кул
тури
г) оранжерийни кул
тури
д) декоративни кул
тури
е) горски видове
ж) етеричномаслени
култури
з) складове и склади
рана продукция

3000,00

“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За преиздаване на сертификат в слу
чаите по чл. 76, ал. 1 от Закона за защита на
растенията се събира такса в размер 200,00 лв.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За издаване на удостоверение, сер
тификат, становище и на други документи се
събират следните такси:

С Т Р.

1
1.

2.

3.

4.

5.

6

ДЪРЖАВЕН

2

3

Удо с т овер ен ие по
чл. 41, ал. 1 ЗЗР за
внос или въвеждане
в страната на пар
тида от неодобрени
активни вещества
Удо с т ов е р ен ие з а
внос на неразрешен
ПРЗ за биологично
изпитване
Сертификат за из
ползване на продук
ти за растителна
защита от професи
онална категория на
употреба на основа
ние чл. 83 ЗЗР
Становище от ОДБХ
на земеделски про
изводи т ели, физи
чески, юридически
лица и еднолични
търговци – при по
искване от компе
тентен орган
За издаване на разре
шение за въздушно
пръскане

За една
партида

Лева
4
150,00

За един
продукт

150,00

За един
сертификат

40,00

За едно ста
новище

50,00

За едно раз
решение

50,00

“
§ 12. В чл. 19, в таблицата в пореден № 3
буква „к“ се изменя така:
„

ВЕСТНИК

§ 16. В част втора наименованието на глава
първа се изменя така:
„ТАКСИ ЗА КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД, ТУБЕР
КУЛИНИЗАЦИЯ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
ОТ ЖИВОТНИ“.
§ 17. В чл. 25, ал. 2 основният текст се
изменя така:
„(2) При извършване на изследвания за
туберкулоза и вземане на проби, при контрол
на животни при внос и износ, и контрол при
вътреобщностна търговия с животни, из
вършвани от служители на БАБХ, се събират
следните такси на брой животно:“.
§ 18. В чл. 37, ал. 1, в таблицата се правят
следните изменения и допълнения:
1. Пореден № 4 се изменя така:
„
4.

За регистрация на обект за обез
вреждане, съхранение и търго
вия на странични животински
продукти (СЖП) и на продукти,
получени от СЖП, с изключение
на обект за производство, съх
ранение и търговия на храни за
домашни любимци

35,00

– за всек и
доп ъ лни тел
ни 1000 кг

1,50

“
§ 13. В чл. 20, в таблицата в пореден № 1
буква „б“ се изменя така:
„
б) горски и деко бройка
ративни дръвчета
и храсти над две
годишна възраст

1.

З а п од м я н а н а бройка
док у мен таци я та
за направление
то за съответната
държава при про
мяна на адресан
та на п ревозн и
средства

в) за експресна услуга (в рам
ките на 24 часа от подаване на
док у мен т и те) за изгот вянето
на лиценз за превоз на живи
животни

600,00

г) за експресна услуга (в рамките
на 24 часа от подаване на доку
ментите) за добавяне на транс
портно средство към лиценз за
превоз на живи животни

100,00

д) при промяна на обстоятел
ствата, както и за преиздаване
на изгубен, повреден или уни
щожен лиценз (в срок съгласно
чл. 165 ЗВД)

120,00

0,20

„

“
§ 14. Член 23 се отменя.
§ 15. В чл. 24, в таблицата пореден № 1
се изменя така:
„

3. Създават се поредни № 17 и 18:

“

17.

За вписване в регистъра по чл. 7,
ал. 3, т. 21 ЗВД на производител
и/и л и т ърг овец на средс т ва
за официална идентификация
на животните, след издаване
на заповед и удостоверение за
вписването от изпълнителния
директор на БАБХ, съгласно
чл. 51б, ал. 2, т. 5 и ал. 5 ЗВД

80,00

18.

За рег ис т ра ц и я на обек т за
п роизводс т во, с ъх ра нен ие и
търговия на храни за домашни
любимци

50,00

10,00

“

200,00

“
2. В пореден № 10 се създават букви „в“,
„г“ и „д“:
„

к) плодове, зелен на пратка:
чуци (с изключе
ние на листните
зеленчуци)
– до 25 000 кг
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§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) За издаване на лиценз за употреба на
ВМП според вида на процедурата се събират
следните такси за една фармацевтична форма
и за една концентрация на активната/актив
ните субстанция/субстанции:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За две и/или повече фармацевтични
форми на един продукт, включени в едно
за явление или в едновременно пода дени
отделни заявления за издаване на лиценз за
употреба на ВМП, се събира такса за едната
от фармацевтичните форми в пълен размер,
а за всяка от останалите – по 40 на сто от
определената такса по ал. 1.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За две и/или повече концентрации на
активната/активните субстанция/субстанции
на един продукт, включени в едно заявление
или в едновременно подадени отделни заяв
ления за издаване на лиценз за употреба на
ВМП, за всяка субстанция се събира такса
за едната от концентрациите в пълен размер,
а за всяка от останалите – по 25 на сто от
определената такса по ал. 1.“
4. В ал. 4, в таблицата:
а) в пореден № 1, в колона три числото
„3500,00“ се заличава;
б) в пореден № 2, в буква „в“, колона три
числото „9000,00“ се заменя с „8000,00“;
в) в пореден № 4, в буква „в“, колона три
числото „9000,00“ се заменя с „8000,00“.
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6, в таблицата пореден № 3 се
изменя така:
„
3.

За прехвърляне на права върху
лиценз за употреба по реда на
чл. 315 ЗВД

400,00

“
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При подаване на заявление за одобря
ване на групирани промени в зависимост от
съответния тип и класификация на промените
се събират следните такси:
1. за промени тип IА в един лиценз за
употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за първата промяна плюс 50 на
сто от таксата по ал. 6, т. 1.1 за всяка след
ваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за първата промяна
плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.2 или
1.3 за всяка следваща промяна;
2. за промени тип ІА в повече от един
лиценз за употреба, издадени на един и същ
притежател, се заплащат поотделно за всеки
лиценз:
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а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за първата промяна плюс 50 на
сто от таксата по ал. 6, т. 1.1 за всяка след
ваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за първата промяна
плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.2 или
1.3 за всяка следваща промяна;
3. за промени тип IБ в един лиценз за
употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за първата промяна плюс 50 на
сто от таксата по ал. 6, т. 1.1 за всяка след
ваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за първата промяна
плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.2 или
1.3 за всяка следваща промяна;
4. за промени тип IБ в повече от един лиценз
за употреба, издадени на един и същ притежа
тел, се заплащат поотделно за всеки лиценз:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за първата промяна плюс 50 на
сто от таксата по ал. 6, т. 1.1 за всяка след
ваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за първата промяна
плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.2 или
1.3 за всяка следваща промяна;
5. за промени тип II в един лиценз за
употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 2.1 за първата промяна плюс 50 на
сто от таксата по ал. 6, т. 2.1 за всяка след
ваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 2.2 или 2.3 за първата промяна
плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 2.2 или
2.3 за всяка следваща промяна;
6. за промени тип II в повече от един
лиценз за употреба, издадени на един и същ
притежател, се заплащат поотделно за всеки
лиценз:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 2.1 за първата промяна плюс 50 на
сто от таксата по ал. 6, т. 2.1 за всяка след
ваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 2.2 или 2.3 за първата промяна
плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 2.2 или
2.3 за всяка следваща промяна;
7. за промени тип IА и тип IБ в един ли
ценз за употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за първата промяна тип 1Б плюс
50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.1 за всяка
следваща промяна;
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б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за първата промяна тип
1Б плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.2
или 1.3 за всяка следваща промяна;
8. за промени тип ІА и тип ІБ в повече от
един лиценз за употреба, издадени на един и
същ притежател, се заплащат поотделно за
всеки лиценз:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за първата промяна тип 1Б плюс
50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.1 за всяка
следваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за първата промяна тип
1Б плюс 50 на сто от таксата по ал. 6, т. 1.2
или 1.3 за всяка следваща промяна;
9. за промени тип II и тип IА и/или IБ в
един лиценз за употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 2.1 за първата промяна тип ІІ плюс
50 на сто от таксата по ал. 6, т. 2.1 за всяка
следваща промяна тип ІІ и пълната такса по
ал. 6, т. 1.1 за всяка промяна тип І;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 2.2 или 2.3 за първата промяна
тип ІІ плюс 50 на сто от таксата по ал. 6,
т. 2.2 или 2.3 за всяка следваща промяна тип
ІІ и пълната такса по ал. 6, т. 1.2 или 1.3 за
всяка промяна тип І;
10. при групиране на промени в един и/или
повече от един лиценз за употреба, издадени
на един и същ притежател, според типа и
класификацията на промените се заплащат:
а) за еднотипни промени в повече от един
лиценз за употреба за първите 9 продукта
се заплащат таксите по т. 1 – 9, а за всеки
следващ продукт след деветия – 50 на сто от
съответната сума;
б) за промени в един лиценз за употреба
за първите 9 промени се заплащат таксите
по т. 1 – 9, а за всяка следваща промяна след
деветата – 50 на сто от съответната сума.“
8. Алинея 9 се изменя така:
„(9) За подновяване на лиценз за употреба
на ВМП се събира такса в размер 50 на сто
от определената по ал. 1 – 3.“
9. Aлинеи 10 и 11 се отменят.
§ 20. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) За оценка на документация за разши
ряване на обхвата на издаден лиценз за упо
треба на продукт по реда на Регламент (ЕО)
№ 1234/2008 на Комисията от 24 ноември
2008 г. относно разглеждането на промените
в условията на разрешенията за търговия с
лекарствени продукти за хуманна употреба
и ветеринарни лекарствени продукти (ОВ,
L 334 от 12.12.2008 г., стр. 7) според вида на
процедурата се събират следните такси за
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една фармацевтична форма и за една концен
трация на активната/активните субстанция/
субстанции:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разширяване обхвата на лиценз за
употреба според вида процедура се допуска:
1. групиране на повече от едно разширение
на обхвата в един лиценз без допълнителни
промени тип ІА, тип ІБ или тип ІІ, като за
целта се заплаща таксата по ал. 1, т. 1 – 3
за първото разширение плюс 50 на сто от
таксата по ал. 1, т. 1 – 3 за всяко следващо
разширение;
2. групиране на повече от едно разшире
ние на обхвата в един лиценз в комбинация
с допълнителни промени тип ІА, тип ІБ или
тип ІІ, като за целта се заплаща таксата по
ал. 1, т. 1 – 3 за първото разширение плюс
50 на сто от таксата по ал. 1, т. 1 – 3 за вся
ко следващо разширение, плюс 50 на сто от
таксите по чл. 41, ал. 6, т. 1 – 2, според типа
на всяка промяна.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 21. В чл. 43 ал. 5 се отменя.
§ 22. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
„(2) За издаване на удостоверение за внос/
износ, сертификат за фармацевтичен продукт
и сертификат за произход и свободна продаж
ба в трети страни на ВМП и/или активна
субстанция по реда на чл. 329а от Закона за
ветеринарномедицинската дейност:
1. на български език – 20,00 лв.;
2. на английски език – 30,00 лв.“
§ 23. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) За издаване на сертификат за
регистрация на инвитро диагностично ветери
нарномедицинско средство се заплаща такса
в размер 50,00 лв.
(2) За издаване на допълнение при одобря
ване на промени на сертификат за регистрация
на инвитро диагностично ветеринарномеди
цинско средство се заплаща такса в размер
50 на сто от определената по ал. 1.
(3) При издаване, одобряване на промени
и/или разширение на обхвата на лиценз за
употреба на ВМП и при издаване, одобряване
на промени на сертификат за регистрация
на инвитро диагностично ветеринарноме
дицинско средство дължимите суми за ла
бораторен анализ на мостри се заплащат от
лицата, подали заявление за регистрация или
лиценз, съгласно ценоразпис на съответната
лаборатория.“
§ 24. Наименованието на част трета се
изменя така:
„ТА КСИ ПО ЗА КОН А ЗА ФУ РА Ж И Т Е,
СВЪРЗАНИ С КОНТРОЛА НА ФУРАЖИ“.
§ 25. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) За регистрация и/или за одо
брение на обект за производство и търговия
на фу ражи (фу ражни добавки, премикси,
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фуражни суровини и комбинирани фуражи),
както и за тези оператори, които не задържат
фуражи на склад, за промяна на регистраци
ята и/или одобрението, когато се използват
странични животински продукти и/или про
изводни продукти, за одобрение на обект за
производство и търговия на медикаментозни
фуражи и/или междинни продукти, както и за
тези оператори, които не задържат на склад
медикаментозни фуражи и/или междинни
продукти, за регистрация на превозвачи на
фуражи, за издаване на заверено копие на
удостоверение за регистрация или за одобре
ние, както и за издаване на удостоверение
за спазване на изискванията за хигиена на
фуражите при кандидатстване по мерки по
Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. се събират следните такси:
№
по
ред

Дейност

Лева

1. За одобрение и регистрация на
обект за производство и търговия
на фуражи:
1.1. За одобрение на обект за произ 2000,00
водство на фуражи, включител
но за одобряване на оператори,
извършващи деконтаминация и
детоксикация на фуражи
1.2. За промяна на одобрение на обект 2000,00
за производство на фуражи или
допълване/замяна на дейност/
дейности
1.3. За промяна на други обстоятел 230,00
ства по одобрението за произ
водство на фуражи, включител
но за операторите, извършващи
деконтаминация и детоксикация
на фуражи
1.4. За одобрение на обект за търговия 450,00
с фуражи
1.5. За одобрение на търговия с фура 450,00
жи без задържането им на склад
1.6. За промяна на одобрение на обект 450,00
за търговия с фуражи или допъл
ване/замяна на дейност/дейности
1.7. За промяна на други обстоятел 230,00
ства по одобрението за търговия
с фуражи
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Дейност

1.12. За промяна на други обстоятел
ства по регистрацията на обект
за разфасоване, пакетиране, ети
кетиране и съхранение на фуражи

Лева

30,00

1.13. За регистрация на обект за тър 170,00
говия с фуражи
1.14. За регистрация на търговия с 170,00
фуражи без задържането им на
склад
1.15. За промяна на други обстоятел
ства в регистрацията за търговия
с фуражи

30,00

1.16. За регистрация на оператори, 170,00
отдаващи складове под наем за
съхранение на фуражи
1.17. За промяна на обстоятелствата
по регистрацията на операторите,
отдаващи складове под наем за
съхранение на фуражи

30,00

1.18. За промяна на регистрацията и
одобрението, когато се използват
странични животински продукти
и/или производни продукти

30,00

1.19. За одобрение на обект за произ 900,00
водство на медикаментозни фу
ражи и/или междинни продукти
1.20. За одобрение на обект за търговия 450,00
с медикаментозни фуражи и/или
междинни продукти
1.21. За одобрение на търговия с меди 450,00
каментозни фуражи и/или меж
динни продукти без задържането
им на склад
1.22. За промяна на обстоятелствата 100,00
по одобрението за производство
и търговия с медикаментозни фу
ражи и/или междинни продукти
2. За регистрация на обект за про
изводство на фуражни суровини
и на обект, в който се смесват
непреработени фуражни суровини
или се произвеждат комбинирани
фуражи от фуражни суровини без
влагане на фуражни добавки и
премикси:

1.8. За регистрация на обект за про 710,00
изводство на фуражи

2.1. За регистрация на обект за про 250,00
изводство на фуражни суровини

1.9. За промяна на регистрация на 710,00
обект за производство на фуражи
или допълване/замяна на дей
ност/дейности

2.2. За промяна в обстоятелства по
регистрацията на обект по т. 2.1

1.10. За промяна на други обстоятел 100,00
ства по регистрацията на произ
водител на фуражи
1.11. За регистрация на обект за разфа 300,00
соване, пакетиране, етикетиране
и съхранение на фуражи

30,00

2.3. За регистрация на обект, в който 250,00
се смесват непреработени фураж
ни суровини или се произвеждат
комбинирани фуражи от фуражни
суровини без влагане на фуражни
добавки и премикси
2.4. За промяна в обстоятелства по
регистрацията на обект по т. 2.3

30,00
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Лева

3. За регистрация на превозвачи
на фуражи, които не извършват
дру га дейност, подлежаща на
регистрация:
3.1. За регистрация на превозвачи
на фуражи – автомобилен транс
порт:
а) до 10 превозни средства

170,00

б) от 10 до 20 превозни средства 250,00
в) от 20 до 30 превозни средства 300,00
г) над 30 превозни средства

350,00

3.2. За регистрация на превозвачи 890,00
на фуражи с транспортни сред
ства, различни от автомобилен
транспорт
4. За промяна в обстоятелства по
регистрацията по т. 3

50,00

5. За издаване на заверено копие
на удостоверение за одобрение и
на удостоверение за регистрация

20,00

6. За издаване на удостоверение за
спазване на изискванията за хи
гиена на фуражите при кандидат
стване по мерки по Програмата
за развитие на селските райони

40,00

(2) За издаване на ветеринарен сертификат
за съответствие, за добри практики при произ
водство, за произход и за свободна продажба
или за регистрация на фуражи (фуражни до
бавки, премикси, фуражни суровини, комби
нирани фуражи и медикаментозни фуражи)
в трети държави се събират следните такси:
№
по
ред

Дейност

Лева

1. За издаване на ветеринарен сер
тификат за съответствие за износ
на фуражи в трети държави:
1.1. Ветеринарен сертификат на бъл
гарски език

30,00

1.2. Ветеринарен сертификат на ан
глийски език

40,00

2.

За издаване на сертификат за
спазване на добри практики при
производство на фуражи, за произ
ход и за свободна продажба или за
регистрация на фуражи (фуражни
добавки, премикси, фуражни су
ровини, комбинирани фуражи и
медикаментозни фуражи) в трети
държави:

2.1.

На български език

20,00

2.2.

На английски език

30,00
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(3) При издаване на ветеринарния серти
фикат за износ на фуражи (фуражни добавки,
премикси, фуражни суровини, комбинирани
фуражи и медикаментозни фуражи) се събира
такса 1,01 лв./тон за количество над един тон.
(4) Таксите по:
1. алинеи 1, 2 и 3 се заплащат при подаване
на съответното заявление;
2. алинеи 2 и 3 при насипни фуражи с ко
личество над 1 тон се заплащат при издаване
на ветеринарния сертификат.
(5) За издаване на протокол от изпитване
на зърно и зърнени продукти съгласно чл. 3,
ал. 1, т. 8 от Закона за Българската агенция
по безопасност на храните се събира такса
18,00 лв.
(6) За заверка на ветеринарен сертификат
за износ на фуражи в трети държави се събира
такса 20,00 лв.“
§ 26. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) При осъществяване на контрол
в обекти за производство, преработка, съх
ранение, транспорт, търговия и употреба на
фуражи и/или на оператори, без да задържат
фуражи на склад, извършван съобразно крите
риите на Единния многогодишен национален
контролен план и в съответствие с чл. 28 на
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, L 165, 30.4.2004 г., стр. 1), се
събират следните такси:
№
по
ред
1. За извършване на одит в одобрен
и регистриран обект – за служи
тел, на час
2. За проверка за изпълнението на
предписание при констатирано
нес ъо т ве т с т вие п ри извършен
официален контрол – за служител,
на час
3. За извършване на проверка по
сигнали и жалби на граждани и
институции в случай на несъответ
ствие – за служител, на час
4. За извършване на разследваща про
верка при неспазване на изисква
нията на законодателството – за
служител, на час
5. За извършване на контрол по ис
кане на оператор във фуражния
сектор – за служител, на час
6. За количествен контрол, вземане
на проби за анализ от партиди от
фуражи по искане на оператора,
формиране на лабораторна проба и
съставяне на протокол за вземане
на проба от партида:

Лева

16,00
15,00

15,00

15,00

16,00
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№
по
ред

Лева

6.1. До 2,5 тона/2500 литра

75,50

6.2. До 80 тона/80 000 литра

84,00

6.3. Над 80 тона до 500 тона

110,00

6.4. Динам и чно вземане на п роби 112,00
от големи партиди над 500 тона,
транспортирани с кораб
6.4.1. За всеки отработен час над 8 (ос
мия) час по т. 6.4

6,50

(2) Към таксите по ал. 1 се добавят цените
за извършените лабораторни изследвания.
(3) За извършване на дейностите по чл. 48,
ал. 1, т. 6 в извънработно време и в почив
ни и празнични дни таксите се увеличават,
както следва:
1. за часовете извън законоустановеното
работно време:
а) с 11 % по т. 6.1;
б) с 14 % по т. 6.2;
в) с 20 % по т. 6.3 и 6.4;
г) с 43 % по т. 6.4.1;
2. за почивни дни:
а) със 17 % по т. 6.1;
б) с 21 % по т. 6.2;
в) с 30 % по т. 6.3 и 6.4;
г) с 65 % по т. 6.4.1;
3. за дните на официалните празници:
а) с 22 % по т. 6.1;
б) с 29 % по т. 6.2;
в) с 40 % по т. 6.3 и 6.4;
г) с 87 % по т. 6.4.1.“
§ 27. В чл. 49 ал. 4 се изменя така:
„(4) Таксите по раздел I са за извършване
на ветеринарно-санитарен контрол в рамките
на работното време на БАБХ. При извършване
на ветеринарно-санитарен контрол в извънра
ботно време и през почивните и празничните
дни таксите се увеличават, както следва:
1. за часовете извън законоустановеното
работно време с 42 %;
2. за почивни дни и за дните на официал
ните празници с 84 %.“
§ 28. В чл. 51, в ал. 3 в таблицата се правят
следните изменения:
1. Пореден № 1 се изменя така:
„
1.

„
3.

За проверка на изпълнението на 15,00
предписание – за служител, на час

2. Пореден № 3 се изменя така:

“

За проверка по сигнали и жалби на 15,00
граждани в случай на несъответ
ствие – за служител, на час

“
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§ 29. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. При извършване на проверка и
издаване на сертификат за съответствие по
чл. 54 извън официално установеното работно
време на БАБХ или в почивни и в празнични
дни таксата се увеличава, както следва:
1. за часовете извън законоустановеното
работно време с 42 %;
2. за почивни дни и за дните на официал
ните празници с 84 %.“
§ 30. В чл. 57 ал. 2 се изменя така:
„(2) Таксите по ал. 1 са за извършване
оценка на съответствието в рамките на офи
циално установеното работно време на БАБХ.
При извършване оценка на съответствието в
извънработно време и в почивни и празнични
дни таксите се увеличават, както следва:
1. за часовете извън законоустановеното
работно време с 42 %;
2. за почивни дни и за дните на официал
ните празници с 84 %.“
§ 31. В част седма наименованието на глава
първа се изменя така:
„ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИ
ТЕЛНИ ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 28 НА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004“.
§ 32. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
„(1) За извършване на допълнителни про
верки, които се налагат от констатирано
несъответствие при извършен официален
контрол, се събира такса в размер 15,00 лв.
за служител, на час.“
§ 33. В част седма наименованието на глава
втора се изменя така:
„ТАКСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИО
НАЛНАТА МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА
ЗА КОНТРОЛ НА ОСТАТЪЦИ (НМПКО)
ОТ ЛЕК АРСТВЕНИ СУБСТАНЦИИ И ЗА
МЪРСИТЕЛИ ОТ ОКОЛН АТА СРЕД А В
ЖИВОТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ,
И НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВО
ТИНСКИ ПРОИЗХОД (ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДИРЕКТИВА 96/23/
EО НА СЪВЕТА ОТ 29 АПРИЛ 1996 Г. ОТ
НОСНО МЕРКИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОПРЕДЕЛЕНИ ВЕЩЕСТВА И ОСТАТЪЦИ
ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ И ЖИВО
ТИНСКИ ПРОДУКТИ И ЗА ОТМЯНА НА
ДИРЕКТИВИ 85/358/ЕИО И 86/469/ЕИО, НА
РЕШЕНИЯ 89/187/ЕИО И 91/664/ЕИО, (ОВ,
L 125, 23/05/1996) И НА НАРЕДБА № 119
ОТ 20 06 г. ЗА МЕРК ИТЕ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И
ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ,
СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОН
СУМАЦИЯ ОТ ХОРА (ДВ, БР. 6 ОТ 2007 г.)“.
§ 34. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, в таблицата пореден № 1 се
изменя така:
„
1.

На месото, получено от живи жи
вотни, предназначени за клане, в
т.ч. от дивеч – за тон месо

2,70

“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Таксите по ал. 1 се събират ежемесечно
от всички предприятия в Република България,
в които се добиват продуктите, суровините и
храните, както следва:
1. по т. 1 – в кланиците, където се добива
месото;
2. по т. 4 – в складовете и в предприятията,
в които се преработват продуктите;
3. по т. 2, 3 и 5 – в предприятията, в които
се преработват продуктите.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) От предприятията, посочени в ал. 2,
включени в НМПКО, не се събират таксите по
ал. 1 за месеца, през който са вземани проби.“
§ 35. Параграф 2 от допълнителните раз
поредби се отменя.
§ 36. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7209

РЕШЕНИЕ № 854
ОТ 3 НОЕМВРИ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – андезити, от находище „Чешма
та“, разположено в землището на с. Въгла
рово, община Хасково, област Хасково, на
„Европът 2005“ – ООД, гр. Хасково
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химиче
ското оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предло
жение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – андези
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ти, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Чешмата“, разпо
ложено в землището на с. Въгларово, община
Хасково, област Хасково, който се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
215,1 дка, която съвпада с площта на запасите
в находище „Чешмата“ и е индивидуализирана
с координатите на точките от № 1 до № 7 в
координатна система „1970 г.“ съгласно при
ложението.
3. Определя срок на концесията 35 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Евро
път 2005“ – ООД, гр. Хасково – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 488
от 24 септември 2014 г., издадено от минис
търа на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и на плановете
по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № ХА-34-ПР/2014 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Хасково. Решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натовар
ване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните раз
поредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление
№ 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 25 от 2003 г.);
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6.4.3. да не нарушава режима на експло
атация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около во
доизточниците на минерални води, използ
вани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоиз
точниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и предоставя на трети
лица документация и информация по чл. 13
от Закона за подземните богатства, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на енергетиката.
6.5. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
6.6. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придо
бил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републикан
ските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива андезити от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – андезити;
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7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Чешмата“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богат
ства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дъл
жимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъ
ра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, който след съгласу
ването му става неразделна част от концеси
онния договор;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект да уведоми
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Хасково, за уточняване на необ
ходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по опазване на
околната среда преди съгласуването от ми
нистъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от сро
ка на концесията, който след съгласуването
му става неразделна част от концесионния
договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, представля
ващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответ
ния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци, който след одобряване от минис
търа на енергетиката става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества андезити
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължи
мото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
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7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
Закона за културното наследство и да осигури
периодично наблюдение на територията на
добивните работи от археолог от регионален
исторически музей по местонахождение на
концесионната площ;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на спора
зумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначени
ето на земята и за одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
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7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение или по
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и предоставя на трети
лица документация и информация по чл. 13
от Закона за подземните богатства, свързана
с обекта на концесията, без изрично писмено
съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения:
8.1.1. за първата година от срока на конце
сията гаранцията е 39 410 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвоява
нето им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стой
ността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ – андезити, и съгласно ал. 4 от
Методиката – приложение № 4 към чл. 11
от Наредбата, и съгласно Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесе
чие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 40 050 тона/
шестмесечие добити андезити, и предвиде
ните стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
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9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Хасково част от из
вършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определено при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив
ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи кон
цесионния договор с „Европът 2005“ – ООД,
гр. Хасково, в срок до шест месеца от вли
зането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Чешмата“,
координатна система „1970 г.“
№ по
ред

Координати
X

Y

1.

4575467.9

9415458.4

2.

4575502.9

9415805.7

3.

4575083.6

9415916.6

4.

4575002.9

9415671.3

5.

4575038.4

9415396.8

6.

4575100.7

9415354.1

7.
7210

4575275.8

9415384.2
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ПРАВИЛНИК

за дейността на общите и секторните
помирителни комисии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се урежда дей
ността на общите и секторните помирителни
комисии, които са органи за алтернативно
решаване на спорове, функционират към
Комисията за защита на потребителите и се
администрират от нея.
(2) Общите помирителни комисии съ
действат за разрешаване на национални и
трансгранични спорове между потребители
и търговци за договори за продажба на стоки
и предоставяне на услуги, включително във
връзка с гаранционната отговорност, правото
на рекламация за стоки или услуги, неравно
правни клаузи в договорите, нелоялни тър
говски практики, предоставяне на съществена
информация, туристически услуги и договори,
сключвани с потребители.
(3) Секторните помирителни комисии раз
глеждат национални и трансгранични спорове
между потребители и търговци в следните
сектори на икономиката:
1. енергетика – електрическа енергия, то
плинна енергия и природен газ;
2. водоснабдителни и кана лизационни
услуги;
3. елек т ронни съобщени я и пощенск и
услуги;
4. транспорт – превоз на пътници и багаж
по железопътния, автомобилния, въздушния
и водния транспорт, и
5. финансови услуги, включително и финан
сови услуги от разстояние, свързани с предос
тавяне на потребителски и ипотечни кредити,
застраховане, застрахователно посредничест
во, допълнително социа лно осиг у ряване,
дейности по осигурително посредничество,
дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
и дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2
от Закона за дейността на колективните ин
вестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране.
(4) Когато няма орган за алтернативно
решаване на спорове в някой сектор на ико
номиката, споровете между потребители и
търговци се разглеждат от общите помири
телни комисии.
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Чл. 2. (1) Общите помирителни комисии са
със седалище и район на действие, определени
със заповед на министъра на икономиката
съгласно чл. 182, ал. 7 от Закона за защита
на потребителите.
(2) Секторните помирителни комисии са
с район на действие – територията на цялата
страна, и със седалище град София, централно
управление на Комисията за защита на потре
бителите, където провеждат заседанията си.
(3) Общите и секторните помирителни
комисии разглеждат и трансгранични спо
рове, получени чрез платформата за онлайн
решаване на спорове (ОРС), като спазват
изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно онлайн решаване на
потребителски спорове и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)
(ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.).
(4) Общите и секторните помирителни
ком иси и си с ът ру д н и чат с Европейск и я
потребителски център към Комисията за
защи та на пот реби тели те в сл у чаи те на
трансгранични спорове.
Чл. 3. (1) При решаване на спорове общите
и секторните помирителни комисии спазват
принципите на доброволност, експертност,
независимост, безпристрастност, прозрачност,
ефективност, справедливост, свобода и зако
носъобразност и изискванията за защита на
личните данни съгласно Закона за защита на
личните данни.
(2) Общите и секторните помирителни
комисии решават споровете по справедлив,
практичен и пропорционален начин както за
потребителя, така и за търговеца въз основа
на обективна оценка на обстоятелствата, като
надлежно се отчитат правата на страните.
(3) Общите и секторните помирителни
комисии са независими при осъществяване
на своята дейност и към тях не могат да се
отправят задължителни указания.
(4) Общите и секторните помирителни ко
мисии решават възникналите спорове съгласно
действащото европейско законодателство,
законовите и подзаконовите разпоредби в
съответната област, а при липса на правила
разглеждат спора само при спазване на прин
ципите по ал. 1.
Чл. 4. Общите и секторните помирителни
комисии си сътрудничат с регулаторните и
надзорните органи, които им оказват съдей
ствие при изпълнение на техните задължения
в хода на помирителното производство.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ НА ОБЩИТЕ И СЕКТОРНИТЕ
ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ
Чл. 5. (1) Общите помирителни комисии
са в тричленен състав: председател, един
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представител на сдружение на потребителите
и един представител на сдружение на търгов
ците, браншови организации или камара на
търговците от съответния сектор.
(2) Председателят на Комисията за защи
та на потребителите съобразно предмета на
спора определя председателите на общите
помирителни комисии, които трябва да са
юрисконсулти или други служители с юриди
ческо образование на Комисията за защита
на потребителите.
(3) Останалите членове на общите поми
рителни комисии трябва да притежават под
ходяща квалификация съобразно предмета на
спора, да не са осъждани за престъпления от
общ характер и да не са лишени от правото да
упражняват професия или дейност в областта
на разглежданите спорове.
(4) Общите помирителни комисии се сфор
мират от председателите им, които избират
от списъка по чл. 182, ал. 8 на Закона за
защита на потребителите един представител
на сдруженията на потребителите и един
представител на сдруженията на търговците,
на браншови организации или на камара на
търговците от съответния сектор съобразно
предмета на спора.
(5) Ако обща помирителна комисия не може
да се сформира поради липса на представител
на сдружение на търговците, на браншови ор
ганизации или на камара на търговците или
на сдружение на потребителите, председателят
на Комисията за защита на потребителите
определя със заповед друга обща помирителна
комисия, която да разрешава спорове в района
на действие, в който не може да се създаде
обща помирителна комисия.
Чл. 6. (1) Секторните помирителни комисии
са в тричленен състав: председател, определен
от съответния компетентен регулаторен или
надзорен орган, един представител на Ко
мисията за защита на потребителите и един
представител на сдружение на търговците,
на браншови организации или на камара на
търговците от съответния сектор съобразно
предмета на спора.
(2) Всяка секторна помирителна комисия
в сектор енергетика, водоснабдителни и ка
нализационни услуги, електронни съобщения
и пощенски услуги, транспорт и финансови
услуги формира различни състави в зависи
мост от обхвата на дейност на съответния
компетентен регулаторен или надзорен орган.
(3) Съответните компетентни регулаторни
или надзорни органи определят председателите
на секторните помирителни комисии за всеки
сектор, включен в обхвата на регулираните
от тях дейности.
(4) Членовете на секторните помирителни
комисии трябва да отговарят на следните
изисквания:
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1. да имат висше юридическо, икономичес
ко, техническо образование или друго висше
образование и поне три години професионален
опит в съответния сектор;
2. да не са осъждани за престъпления от
общ характер;
3. да не са лишени от правото да упраж
няват професията или дейността си в съот
ветната професионална област, в която ще
разглеждат спорове.
(5) Секторните помирителни комисии се
сформират от председателите им, които изби
рат от списъка по чл. 182, ал. 8 на Закона за
защита на потребителите един представител
на Комисията за защита на потребителите и
един представител на сдружение на търговците,
на браншови организации или на камара на
търговците от съответния сектор съобразно
предмета на спора.
(6) Ако секторни помирителни комисии
не могат да се сформират поради липса или
несъгласие за участие на сдружение на тър
говците, на браншови организации или на
камара на търговците от съответния сектор,
помирителното производство се провежда
в състав от председателя на съответната
сек торна поми ри телна комиси я и двама
представители на Комисията за защита на
потребителите.
Чл. 7. (1) Председателите на общите и
секторните помирителни комисии имат за
мест ник-п редседатели, кои то изп ъ лн яват
правомощията им в следните случаи:
1. тяхно отсъствие;
2. временно отзоваване от органите, които
са ги определили;
3. отстраняването им поради конфликт на
интереси или несъвместимост;
4. възлагане образуването на помирител
ни производства по постъпили заявления по
чл. 9, т. 2.
(2) Когато заместник-председател встъпи
в правата на председател в случаите по ал. 1,
той изпълнява неговите правомощия съгласно
този правилник.
(3) Заместник-председателите трябва да
отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 2 на
Закона за защита на потребителите за общите
помирителни комисии или на изискванията
на чл. 183а, ал. 3 на Закона за защита на
потребителите за секторните помирителни
комисии.
(4) Броят на заместник-председателите на
общите помирителни комисии се определя
от председателя на Комисията за защита на
потребителите, а на секторните помирителни
комисии – от съответните компетентни регу
латорни или надзорни органи, в зависимост
от предмета на спора.
Чл. 8. (1) Членовете на общите и сектор
ните помирителни комисии са включени в
одобрен със заповед на председателя на Ко
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мисията за защита на потребителите списък
съгласно чл. 182, ал. 8 от Закона за защита на
потребителите, който включва представители
(председатели и заместник-председатели) на
съответните компетентни регулаторни или
надзорни органи за всеки сектор от обхвата
на регулираните от тях дейности съобразно
предмета на спора, представители на Коми
сията за защита на потребителите, на сдру
женията на потребителите и на сдружения
на търговците, браншови организации или
камара на търговците от съответния сектор.
(2) Председателят на Комисията за защита
на потребителите включва в списъка по чл. 182,
ал. 8 от Закона за защита на потребителите
най-малко по трима представители на:
1. Комисията за защита на потребителите
(за секторните помирителни комисии);
2. сдруженията на потребителите (за общите
помирителни комисии);
3. сдруженията на търговците, браншовите
организации или камарата на търговците от
съответния сектор (за общите и секторните
помирителни комисии).
(3) Разходите за възнаграждения на чле
новете, предложени за участие в общите и в
секторните помирителни комисии, се поемат
от Комисията за защита на потребителите,
съответния компетентен регулаторен или над
зорен орган, сдруженията на потребителите
и сдруженията на търговците, браншовите
организации или камарата на търговците,
които са ги определили.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИТЕ И СЕКТОРНИТЕ ПОМИРИ
ТЕЛНИ КОМИСИИ
Чл. 9. Председателите на общите и сектор
ните помирителни комисии имат следните
правомощия:
1. представляват, организират и ръководят
дейността на съответната комисия;
2. разпределят постъпилите заявления на
заместник-председателите при спазване прин
ципа на ротация, когато поради прекомерна
натовареност или други обективни причини
не могат да ръководят всички помирителни
производства лично;
3. избират другите членове от списъка
по чл. 182, ал. 8 на Закона за защита на по
требителите за сформиране на съответната
обща или секторна помирителна комисия при
спазване принципа на ротация;
4. образуват помирителните производства и
докладват на другите членове на помирител
ната комисия за движението на заявлението;
5. координират дейността и разпределят
задачите на другите членове на помирител
ната комисия, които им докладват за изпъл
нението им;
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6. при необходимост изискват информа
ция и могат да се обърнат за съдействие към
съответния компетентен регулаторен или
надзорен орган във връзка с изясняването на
факти и обстоятелства, които са от значение
за решаването на спора;
7. предоставят на председателя на Коми
сията за защита на потребителите обобщена
информация, необходима за изготвяне на
годишния доклад по чл. 183и от Закона за
защита на потребителите;
8. организират съхранението на документи
те на съответната комисия и предават в архива
на Комисията за защита на потребителите
приключените през текущата година преписки
по образуваните помирителни производства;
9. подписват кореспонденцията на съответ
ната обща или секторна помирителна комисия;
10. извършват други действия в изпълне
ние на задълженията си, предвидени по този
правилник.
Чл. 10. (1) Членовете на общите и сектор
ните помирителни комисии са длъжни да
бъдат обективни и безпристрастни и да не
разпространяват търговската, служебната,
професионалната тайна или други сведения,
станали им известни при или по повод из
пълнение на техните задължения.
(2) Членовете на общите и секторните
помирителни комисии подписват декларация
за конфиденциалност при включването им
в одобрения със заповед списък по чл. 182,
ал. 8 на Закона за защита на потребителите.
Чл. 11. (1) Членовете на общите и секторни
те помирителни комисии не могат да участват
в помирително производство, когато:
1. са съпруг, роднина по права линия, по
съребрена линия до четвърта степен или по
сватовство до трета степен на някоя от стра
ните по спора или с техни представители;
2. се намират в пряко или косвено отно
шение с някоя от страните по спора, което
поражда основателни съмнения в неговата
независимост и безпристрастност.
(2) При наличие на обстоятелства, които
могат да засегнат независимостта и безпри
страстността на член на обща или секторна
помирителна комисия, участващ в разглеж
дането на спора, които водят до конфликт на
интереси с някоя от страните по спора, както
и ако са налице обстоятелствата по ал. 1,
лицето е длъжно да си направи самоотвод.
(3) Членовете на общите и секторните поми
рителни комисии попълват декларация, че не
са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2 преди
началото на всяко помирително производство,
в което участват, и са длъжни да предоставят
информация за промяна на обстоятелствата
в хода на цялата процедура по алтернативно
решаване на спорове.
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Ч л. 12. (1) С ъо т ве т н и т е ком пе т ен т н и
рег улаторни или надзорни органи или сдру
женията на потребителите, сдруженията на
търговците, браншовите организации или
камарата на търговците от съответния сектор
определят членовете си за участие в работата
на общите и секторните помирителни комисии
за срок не по-кратък от 1 година.
(2) Членовете на общите и секторните
помирителни комисии могат да бъдат времен
но отзовавани от съответните компетентни
регулаторни или надзорни органи или от
сдруженията на потребителите, сдруженията
на търговците, браншовата организация или
камарата на търговците от съответния сектор,
които са ги определили, само в случаите,
когато съществува обективна невъзможност
да участват в работата на съответната поми
рителна комисия (поради отпуск, болничен,
командироване, ангажираност при изпълне
ние на други служебни/трудови задължения
и други обективни причини).
(3) В случаите по ал. 2 съответният ком
петентен регулаторен или надзорен орган,
сдружението на потребителите, сдружението
на търговците, браншовата организация или
камарата на търговците от съответния сектор,
който ги е определил, уведомява своевременно
за настъпилото обстоятелство и за неговата
продължителност председателя на Комисията
за защита на потребителите, придружено с
предложение за заместването му от друг пред
ставител, включен в одобрения със заповед
списък по чл. 182, ал. 8 на Закона за защита
на потребителите, който да вземе участие в
разглеждането на спора.
(4) При смърт, лишаване от права, поставяне
под запрещение, осъждане, трайно заболяване,
освобождаване по инициатива на органите
или на сдруженията, които са ги определили
при спазване на изискванията на ал. 1, или
загубване на качеството член на помирителна
комисия, съответният компетентен регула
торен или надзорен орган, сдружението на
потребителите, сдружението на търговците,
браншовата организация или камарата на
търговците от съответния сектор, който ги е
определил, уведомява за настъпилото обстоя
телство председателя на Комисията за защита
на потребителите, като предлага актуализация
и включване в списъка по чл. 182, ал. 8 на
Закона за защита на потребителите на друг
свой представител.
Чл. 13. (1) В случаите по чл. 11, ал. 2 чле
новете на общите и секторните помирителни
комисии отправят до председателя на Коми
сията за защита на потребителите писмено
мотивирано искане за самоотвод.
(2) Всяка една от страните по спора в
помирителното производство също може да
отправи писмено мотивирано искане за от
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страняване на член на помирителната комисия
до председателя на Комисията за защита на
потребителите в случаите по чл. 11, ал. 1 и 2.
(3) В срок 3 работни дни от получаване
на искането по ал. 1 или 2 председателят на
Комисията за защита на потребителите се про
изнася във връзка с искането за отстраняване.
(4) Когато член на обща или секторна
помирителна комисия бъде отстранен, пред
седателят на съответната обща или секторна
помирителна комисия посочва друг представи
тел, включен в одобрения списък по чл. 182,
ал. 8 на Закона за защита на потребителите,
който да вземе участие в помирителното
производство.
(5) Когато председател на обща или сек
торна помирителна комисия бъде отстранен,
неговите функции се изпълняват от замест
ник-председател, определен от председателя
на Комисията за защита на потребителите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
Чл. 14. (1) Общите и секторните поми
рителни комисии разглеждат спорове, след
като потребителите първо са ги отнесли за
решаване директно към търговците. Когато
страните не са решили спора помежду си или
решението по жалбата не удовлетворява по
требителя, или търговецът не се е произнесъл
в 30-дневен срок от подаване на жалбата до
него, потребителят може да сезира обща или
секторна помирителна комисия в зависимост
от предмета на спора.
(2) Подаването на жалба от страна на
потребителя до търговеца по ал. 1 не е за
дължителна предпоставка за образуване на
помирително производство в случаите, когато
това е предвидено изрично със закон.
(3) Когато в разпоредби на правото на ЕС
или в закон е предвиден друг срок за про
изнасяне по жалби от търговци, различен от
предвидения по ал. 1, потребителят може да
сезира съответната обща или секторна по
мирителна комисия с искане за разглеждане
на спора след изтичане на определения срок.
Чл. 15. (1) Помирителното производство
е безплатно за страните и те не заплащат
такса за разглеждане на спора от общите или
секторните помирителни комисии.
(2) Общите и секторните помирителни ко
мисии информират страните по спора, че не
са длъжни да използват услугите на адвокат
или юрист, но могат да потърсят независимо
становище или да бъдат представлявани или
подпомагани от надлежно упълномощено
трето лице на всеки етап на помирителното
производство.
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(3) Общите и секторните помирителни
комисии предоставят на траен носител, при
поискване от страните по спора, информацията
по чл. 181г, ал. 3, т. 3 и чл. 181е от Закона за
защита на потребителите.
(4) Разноски, направени от страните по
спора (за представителство, експертизи, вещи
лица, преводи и т.н.), са за тяхна сметка.
Всяка от страните може да предложи в по
мирителното предложение да бъде включена
и уговорка за поемане на разноските, ако
искането е направено най-късно до изтичане
на сроковете за получаване на всички доку
менти и становища и преди разглеждането на
спора по същество от съответната обща или
секторна помирителна комисия.
Чл. 16. (1) Производството пред помирител
ната комисия не е задължителна предпоставка
за предявяването на иск в съда.
(2) Давност спира да тече, когато е обра
зувано помирително производство пред обща
или секторна помирителна комисия.
(3) Помирителното производство пред
общите и секторните помирителни комисии
се осъществява на български език.
Чл. 17. (1) Общите и секторните помири
телни комисии съдействат за разрешаване
на спорове между потребители и търговци,
като изготвят помирително предложение за
страните, което след като бъде одобрено, има
сила на споразумение между тях.
(2) Съдействието по ал. 1 се осъществя
ва по искане на потребител с подаване на
заявление или с получаване на жалба чрез
платформата за ОРС.
(3) Когато заявлението, с което се отправя
искане за съдействие за разрешаване на спор,
попада в обхвата на дейност на обща помири
телна комисия, помирителното производство
се провежда по местоживеене на потребителя
в района на действие на съответната обща по
мирителна комисия, определена със заповед на
министъра на икономиката съгласно чл. 182,
ал. 7 на Закона за защита на потребителите.
(4) Когато заявлението, с което се отправя
искане за съдействие за разрешаване на спор,
попада в обхвата на дейност на секторна
помирителна комисия, помирителното про
изводство се провежда в гр. София.
(5) Когато за явлението е подадено от
потребител, който няма постоянен адрес в
Република България, или е получено чрез
платформата за ОРС, помирителното произ
водство се провежда в гр. София.
Чл. 18. (1) Заявлението и придружаващите
го документи се подават от потребителя в
писмена форма в деловодството на Комисията
за защита на потребителите или в терито
риалните є поделения, по пощенски път, по
факс или друг подходящ начин. Същото може
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да бъде подадено и по електронна поща или
онлайн чрез интернет страницата на Коми
сията за защита на потребителите.
(2) Заявлението съдържа:
1. имената, адрес за кореспонденция, елек
тронна поща и/или телефон за обратна връзка;
2. име/наименование и адрес на търговеца,
срещу когото се подава заявлението;
3. изложение на фактите и обстоятелствата
по спора;
4. формулиране на искането;
5. опис на документите, приложени към
заявлението;
6. подпис на заявителя или на упълномо
щеното лице, когато заявлението се подава
на хартиен носител; в случай че заявлението
се подава по електронен път, не се изисква
то да бъде подписано с електронен подпис.
(3) Заявител ят представя и писмените
доказателства, с които разполага: копие от
подадената жалба до търговеца, включително
и решението по нея, в случаите, когато тър
говецът се е произнесъл по нея.
(4) Когато за явлението е пода дено от
пълномощник, към него се представя но
тариално заверено пълномощно, с което е
упълномощен да участва в помирителното
производство и да сключва споразумение от
името на потребителя.
(5) Заявителят прилага и декларация, че:
1. спорът е бил отнесен за разглеждане до
търговеца и той не се е произнесъл в срока по
чл. 14, ал. 1 или по ал. 3; тази декларация не
се прилага, когато има решение на търговеца
по жалбата;
2. към момента на подаване на заявлени
ето не е отнесъл същия спор за разрешаване
пред съд, арбитражен съд или друг орган за
извънсъдебно решаване на спорове и не е се
зирал органите на досъдебното производство;
3. не е сключил спогодба с ответната страна.
(6) Обменът на документи и информация
между общите/секторните помирителни коми
сии и страните по спора може да се извършва
както онлайн, така и на място в деловодството
на Комисията за защита на потребителите или
в териториалните є поделения, по пощенски
път, по факс или друг подходящ начин.
(7) При трансгранични спорове потреби
телят подава електронен формуляр за жалби
чрез платформата за ОРС, достъпна на ин
тернет страницата на Комисията за защита
на потребителите.
Чл. 19. (1) Когато заявлението не отго
варя на изискванията по чл. 18, ал. 2 или
не са приложени док у ментите по чл. 18,
ал. 3 – 5, председателят на съответната обща
или секторна помирителна комисия в срок
10 работни дни от подаване на заявлението
уведомява заявителя чрез писмо с обратна
разписка, съобщение на електронната поща,
телефон, факс или по друг подходящ начин,
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удостоверяващ начина на получаването му,
че в срок 7 работни дни от получаването му
следва да отстрани нередовностите.
(2) Когато заявлението не съдържа доста
тъчно данни за индивидуализиране на заяви
теля съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1, указанията за
отстраняване на нередовностите се излагат на
специално табло в сградите, където заседават
общите или секторните помирителни комисии,
и на интернет страницата на Комисията за
защита на потребителите, като се дава срок
от 7 работни дни за отстраняването им.
(3) А ко за явител ят не отст рани нере
довностите в срока по ал. 1 или 2 или не
поиска удължаването му поради уважител
ни причини, председателят на съответната
обща или секторна помирителната комисия
с разпореждане не образува помирително
производство.
Чл. 20. (1) Когато заявлението отговаря
на изискванията по чл. 18, председателят на
съответната обща или секторна помирител
на комисия, компетентна да разгледа спора,
образува с разпореждане помирително про
изводство.
(2) В срок 3 работни дни от образуване на
помирителното производство председателят
сформира общата или секторната помирителна
комисия и уведомява избраните от него лица
за участието им. Същото може да бъде на
правено по електронна поща, телефон, факс,
чрез писмо с обратна разписка или по друг
подходящ начин, удостоверяващ начина на
получаването му от адресата.
(3) Не по-късно от 10 работни дни от
получаване на заявлението, съответно от
изтичането на срока по чл. 19, ал. 1 или 2,
съответната обща или секторна помирителна
комисия на свое закрито заседание се произ
нася по допустимостта на искането, пълнотата
и яснотата на заявлението и взема решение
за движение на заявлението.
Чл. 21. Общата или секторната помирител
на комисия оставя заявлението без движение,
ако изложеното в заявлението е непълно,
неясно или липсва съществена информация,
за което се уведомява заявителят, дава му
указания и срок 10 работни дни за отстраня
ване на непълнотите.
Чл. 22. (1) Общата или секторната поми
рителна комисия издава разпореж дане за
прекратяване на помирителното производство
и уведомява заявителя за това, когато:
1. спорът не е от компетентността на ко
мисията;
2. са изтекли 3 години от възникване на
спора;
3. заявлението или електронната жалба
не са подадени от лице в качеството му на
потребител по смисъла на Закона за защита
на потребителите или от негов пълномощник;
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4. бъде установено, че по същия спор има
заведено съдебно или арбитражно дело или
се решава от друг орган за извънсъдебно ре
шаване на спорове, или са сезирани органите
на досъдебното производство;
5. не са отстранени непълнотите в заявле
нието в срока по чл. 21;
6. спорът е разрешен чрез спогодба;
7. потребителят е оттеглил заявлението
си или електронната си жалба на всеки един
етап от помирителното производство;
8. при смърт на заявителя;
9. при прекратяване дейността на търговеца
или доставчика на услуги, без да е налице
правоприемство.
(2) В случаите на ал. 1, т. 1 общите и сектор
ните помирителни комисии насочват служебно
заявлението на потребителя към друга обща
или секторна помирителна комисия, компе
тентна да разгледа спора, или го информират
за наличието на друг орган за алтернативно
решаване на спора, ако има такъв.
Чл. 23. (1) Когато общата или секторната
помирителна комисия вземе решение, че няма
пречка за разглеждане на спора, заявлението
и приложенията към него се изпращат на
търговеца – ответна страна, в срок 5 работ
ни дни. Ответната страна се уведомява, че
в срок 10 работни дни от получаване на до
кументите трябва да представи становище и
доказателства. По изключение, при наличие
на обективни причини, срокът може да бъде
удължен с още 10 работни дни.
(2) Получените от ответната страна ста
новище и доказателства, ако има такива, се
изпращат в срок 5 работни дни от получаването
им на подателя на заявлението и му се пре
доставя срок 10 работни дни от получаването
им за представяне на допълнително становище
и нови доказателства, ако ответната страна
не желае да удовлетвори искането му.
(3) Ако подателят на заявлението представи
допълнително становище и/или нови доказа
телства, общата или секторната помирителна
комисия в срок 5 работни дни от получаването
им ги изпраща на ответната страна и му дава
срок 10 работни дни от получаването им да
представи друго допълнително становище и
нови доказателства, ако има такива.
(4) Когато обща или секторна помирителна
комисия е сезирана с електронна жалба, по
лучена чрез платформата за ОРС, съответната
помирителна комисия издава разпореждане за
приемане или отхвърляне разглеждането на
спора, мотивите за отхвърлянето и уведомява
страните за решението си.
(5) Общата или секторната помирителна
комисия може да отхвърли разглеждането на
жалбата, когато не са спазени изискванията на
чл. 14 или в случаите на чл. 22, ал. 1, т. 1 – 4 и
6 – 9. Ако е приела да разгледа спора, общата
или секторната помирителна комисия инфор
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мира страните за процедурните си правила
и при необходимост изисква допълнителна
информация от страните за решаване на спора.
Чл. 24. (1) Общите и секторните помирител
ни комисии разглеждат потребителски спорове
без присъствието на страните въз основа на
предоставените документи, доказателства,
експертизи и становища на страните.
(2) При необходимост съответната обща
или секторна помирителна комисия може да
изслушва страните по спора за изясняване на
значими факти и обстоятелства за правилно
то решаване на спора. Когато е необходимо
изслушване, председателят на съответната
обща или секторна помирителна комисия
ги уведомява за датата, мястото и часа на
помирителното заседание. Уведомлението
може да бъде направено чрез писмо с обратна
разписка, съобщение на електронната поща,
телефон, факс или по друг подходящ начин,
удостоверяващ начина на получаването му.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага в
случай на трансгранични спорове по жалби,
получени чрез платформата за ОРС.
Чл. 25. (1) Когато общата или секторната
помирителна комисия реши, че е необходимо
допълнително изясняване на обстоятелства по
спора, председателят на съответната помири
телна комисия може да поиска от страните
документи, информация или допълнителни
доказателства.
(2) Общата или секторната помирителна
комисия, по искане на съответния предсе
дател, при необходимост може да се обърне
за съдействие към съответните компетентни
регулаторни или надзорни органи за изясня
ването на факти и обстоятелства, които са
от значение за решаването на спора, а също
така и да изисква информация от органите
на други държави – членки на Европейския
съюз, включени в мрежата от органи за алтер
нативно решаване на потребителски спорове.
Чл. 26. (1) Общата или секторната помири
телна комисия разглежда спора по същество
в срок до два месеца след изтичане на сро
ковете за получаване на всички документи,
становища и събиране на доказателства.
(2) При случаи с фактическа или правна
сложност общата или секторната помирител
на комисия може да реши да удължи срока
за решаване на спора с още 20 работни дни.
Чл. 27. Когато при разглеждане на спора
общата или секторната помирителна комисия
установи данни, които пораждат основателно
съмнение за извършено престъпление, тя се
зира съответния компетентен орган, изпраща
събраните доказателствени материали и пре
кратява помирителното производство.
Чл. 28. (1) За всяко заседание на общата
или секторната помирителна комиси я се
изготвя протокол, в който се вписват датата
и мястото на провеждане на заседанието,
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членовете на комисията, страните по спора
и взетите решения. Протоколът се подписва
от председателя и секретаря по чл. 35.
(2) Заверен препис от протокола се пре
доставя на страните при поискване.
Г л а в а

п е т а

ПОМИРИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чл. 29. (1) След разглеждане на спора по
същество съответната обща или секторна
помирителна комисия в двуседмичен срок
изго т вя и п риема писмено поми ри телно
предложение.
(2) Помирителното предложение се приема
с обикновено мнозинство от пълния числен
състав на комисията. Въздържане при гласу
ване не се допуска.
(3) Помирителното предложение съдържа:
1. наименование на общата или секторната
помирителна комисия;
2. дата и място на постановяването му;
3. номер, който съвпада с номера на пре
писката по съответното помирително про
изводство;
4. имената на председателя и останалите
членовете на съответната обща или секторна
помирителна комисия, взели участие в раз
глеждането на спора;
5. имената (наименованията) на страните
по спора;
6. предмет на спора и изложение на фактите
и обстоятелствата по него;
7. фактическа и правна обосновка на по
мирителното предложение;
8. какво предлага общата или секторната
помирителна комисия за постигане на спо
разумение между страните;
9. поемане на разноските по спора, ако
някоя от страните предварително е направила
искане за това;
10. подписи на председателя и останалите
членове на съответната обща или секторна
помирителна комисия, взели участие в раз
глеждането на спора.
(4) В срок 5 работни дни след изготвяне на
помирителното предложение то се изпраща в
писмена форма на траен носител на страните
по спора. Когато спорът е трансграничен,
помирителното предложение се изпраща на
страните по електронен път. Страните се уве
домяват, че могат да приемат, като одобрят
или отхвърлят помирителното предложение, за
неговите правни последици, ако бъде прието,
и че то може да се различава от решение,
постановено от съд.
(5) Страните се уведомяват, че помирител
ното предложение не изключва възможността
за защита по съдебен ред и ако страните по
спора са приели споразумението, но някоя
от тях не изпълнява задълженията си по
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него, другата страна може да се обърне към
съда за разглеждане на спора – предмет на
споразумението.
Чл. 30. (1) Помирителното предложение
може да бъде прието от страните в срок 10
работни дни след получаването му. Приема
нето на предложението от двете страни има
сила на споразумение между тях.
(2) Всяка от страните приема, като одобри
или отхвърля помирителното предложение
ч рез п исмено изя влен ие до с ъо т ве т ната
обща или секторна помирителна комисия.
В писменото изявление се посочват номерът
и датата на помирителното предложение и
се подписва от съответната страна в поми
рителното производство. Когато помирител
ното предложение е изготвено във връзка с
трансграничен спор, подписаното писмено
изявление се приема за валидно и когато е
изпратено по електронен път.
(3) Помирителното предложение се приема
или отхвърля от всяка от страните изрично,
безусловно и изцяло. Наличието на допълни
телни уговорки или резерви в писменото изя
вление, както и липсата на писмено изявление
в срока по ал. 1 се приема за отхвърляне на
помирителното предложение от съответната
страна по спора.
(4) След изтичане на срока по ал. 1 съ
ответната обща или секторна помирителна
комисия съобщава писмено резултата на стра
ните, след което прекратява помирителното
производство.
(5) Ако помирителното предложение е при
ето заедно с писменото съобщение по ал. 4,
съответната обща или секторна помирителна
комисия изпраща на всяка от страните заве
рени преписи от помирителното предложение
с поставен щемпел „Прието“, както и копие
от писмените изявления на страните за не
говото приемане.
(6) Помирителното споразумение се счита
за сключено от датата, на която е направено
последното писмено изявление, с което се
приема помирителното предложение.
Чл. 31. (1) Приетото споразумение обвързва
само страните по спора и не може да се про
тивопостави на лица, които не са участвали
в процедурата.
(2) Страните могат да придадат изпъл
нителна сила на сключеното споразумение,
постигнато в помирителното производство,
като го предоставят за одобрение пред ком
петентния граждански съд.
Чл. 32. (1) Общата или секторната по
мирителна комисия по искане на всяка от
страните или по своя инициатива може да
поправи помирителното предложение относно
явна фактическа грешка, която е допуснала.
(2) Когато поправката се прави по инициа
тива на общата или секторната помирителна
комисия, тя уведомява и двете страни за това.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Ако поправката се иска от някоя от страните
по спора, другата страна се уведомява от об
щата или секторната помирителна комисия.
(3) Искането за поправка от някоя от
страните по спора трябва да бъде направено
в срок 10 работни дни след получаване на
помирителното предложение.
(4) Поправката става част от помирител
ното предложение и се изпраща на страните.
Чл. 33. (1) Общите и секторните помирител
ни комисии не разглеждат повторно спорове
между потребители и търговци, за които е
изготвено помирително предложение, неза
висимо дали страните са го приели, или не.
(2) Процедурата по тази глава се прилага
за национални и трансгранични спорове.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАТИВНО И МАТЕРИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ И СЕКТОР
НИТЕ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ
Чл. 34. Комисията за защита на потребите
лите осигурява необходимия персонал, поме
щения и съответното техническо оборудване
за осъществяване на дейността на общите и
секторните помирителни комисии.
Чл. 35. (1) Деловодството на общите и
секторните помирителни комисии се води от
секретари, които са служители на Комисията
за защита на потребителите.
(2) Сек ретари т е орга низи рат деловод
ството, водят кореспонденцията, описната
книга, участват в заседанията на общите и
секторните помирителни комисии, изготвят и
подписват протоколите от проведените засе
дания и изпълняват други задачи, възложени
от председателите на общите и секторните
помирителни комисии.
(3) Секретарите изпращат постъпилите
заявления и придружаващите ги документи,
с които се иска съдействие за разрешаване на
спор, до председателя на съответната обща
или секторна помирителна комисия, компе
тентна да разгледа спора, в срок 3 работни
дни от получаването им.
Чл. 36. (1) За нуждите на помирителното
производство Комисията за защита на потре
бителите води следните книги:
1. входящ и изходящ регистър;
2. описна книга за образуваните помири
телни производства;
3. книга за доказателствата.
(2) Всички книги се номерират, подпечатват
с печата на съответните общи или секторни
помирителни комисии и се заверяват с под
писа на председателя на съответната обща
или секторна помирителна комисия.
Ч л. 37. (1) Във вход ящ и я рег ист ър се
вписват постъпилите заявления по реда на
постъпването им заедно със свързаната с тях
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документация, а в изходящия регистър се
вписват всички книжа, които се извеждат от
общите и секторните помирителни комисии.
(2) Образуваните помирителни производ
ства се вписват в описна книга, снабдена с
азбучник. Описната книга съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на
заявлението или жалбата от платформата
за ОРС;
2. името (наименованието) и адреса на
подателя;
3. име/наименование на търговеца, срещу
когото е адресирано заявлението;
4. резюме на заявлението;
5. номер на образуваното помирително
производство;
6. брой заседания, проведени по образува
ното помирително производство;
7. прекратяване на помирителното произ
водство в случаите по чл. 22, ал. 1 или чл. 27;
8. номер и дата на помирителното пред
ложение;
9. резултат от помирителното предложение
(приемане или отхвърляне от страните).
(3) Книжата по образуваните помирителни
производства се поставят в папки, оформени
по образец, утвърден от председателя на Ко
мисията за защита на потребителите. В тези
папки по хронологичен ред се подреждат и
протоколите от заседанията на общите и
секторните помирителни комисии по съот
ветното помирително производство.
(4) Постъпващите в общите и секторни
те помирителни комисии доказателства се
регистрират в книгата за доказателства и се
съхраняват по подходящ начин, определен
от председателя на Комисията за защита на
потребителите.
Чл. 38. (1) Когато преписката по помири
телно производство се изнася от помещението,
където се пази, секретарят на съответната по
мирителна комисия отбелязва във водения от
него дневник на коя дата и на кого е дадена.
(2) Преписки по помирителни производства
могат да се дават само на членове на общите
и секторните помирителни комисии.
(3) По разпореждане на председателя на
съответните общи или секторни помири
телни комисии преписките по помирителни
производства могат да бъдат предоставяни
за справка и на други лица с правен интерес
при спазване на всички законови изисквания.
(4) Не се допуска да се правят бележки,
знаци и подчертавания в книжата по поми
рителните производства.
Чл. 39. (1) Председателите на общите и
секторните помирителни комисии предават в
архива на Комисията за защита на потреби
телите приключените през текущата година
преписки по образуваните помирителни про
изводства най-късно до края на месец януари
на следващата година.

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

(2) При внасяне в архива на всяка преписка
по помирително производство се слага архивен
номер. В описната книга се отбелязва номерът,
с който е архивирана съответната преписка.
Чл. 40. Преписките от приключилите по
мирителни производства се съхраняват пет
години, считано от края на годината, през
която съответното помирително производство
е приключило.
Чл. 41. (1) Председателят на Комисията
за защита на потребителите изготвя годишен
доклад за дейността на общите и секторните
помирителни комисии въз основа на полу
чената информация от председателите на
съответните помирителни комисии.
(2) Годишният доклад се изготвя до 31 март
на следващата година и съдържа обобщена
информация за:
1. брой на постъпилите през годината за
явления и предмета на спорове по тях;
2. брой на приключилите през годината
помирителни производства;
3. брой на изготвените през годината по
мирителни предложения;
4. брой на приетите и неприетите от стра
ните помирителни предложения;
5. процента на споровете, които помири
телните комисии са отказали да разгледат, и
основанията за отказите по този правилник;
6. процента на изпълнение на постигнатите
споразумения, ако това е известно;
7. средната продължителност на проце
дурата за решаване на спорове в отделните
сектори;
8. системни или значителни проблеми, кои
то възникват често и водят до спорове между
потребители и търговци; тази информация
може да съдържа и препоръки за предотвра
тяване или решаване на такива проблеми с
цел повишаване на професионалните стан
дарти на търговците и улесняване обмена на
информация и добри практики;
9. сътрудничеството в рамките на мрежи
те от органи за алтернативно решаване на
спорове, улесняващи решаването на транс
гранични спорове, ако е осъществено такова
сътрудничество;
10. друга информация, която е необходима
за пълно и точно представяне дейността на
помирителните комисии.
(3) Председателят на Комисията за защита
на потребителите на всеки две години изготвя
доклад за извършената дейност на общите и
секторните помирителни комисии съгласно
чл. 181у на Закона за защита на потребителите.
Чл. 42. (1) Докладите по чл. 41, ал. 2 и 3
се предоставят на министъра на икономиката
в 14-дневен срок от изготвянето им.
(2) Докладите по чл. 41, ал. 2 и 3 се публи
куват на интернет страницата на Комисията
за защита на потребителите и се изпращат на
траен носител на съответните компетентни
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регулаторни или надзорни органи, сдруженията
на потребителите, сдруженията на търговц ите,
браншовите организации или камарата на
търговците от съответния сектор, участващи
със свои представители в работата на общите
и секторните помирителни комисии, а при
поискване – и на хартиен носител.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За конституиране на общите помири
телни комисии сдруженията на потребителите
и сдруженията на търговците, браншовите
организации или камарата на търговците
в едномесечен срок от влизане в сила на
този правилник изпращат на председателя
на Комисията за защита на потребителите
за включване в списъка по чл. 182, ал. 8 от
Закона за защита на потребителите имената
на лицата, които ще ги представляват като
членове на общите помирителни комисии.
Председателят на Комисията за защита на
потребителите определя председателите и
заместник-председателите на общите поми
рителни комисии. В списъка се посочват наймалко по трима представители от сдруженията
на търговците и сдруженията на потребителите
за съответния район на дейност на общите
помирителни комисии, имената на лицата,
тяхната професия, адрес за кореспонденция,
контакти за връзка с тях (телефон/електронна
поща) и подписана декларация, че са съгласни
да участват като членове в състава на общите
помирителни комисии.
§ 2. Общите помирителни комисии се
създават в населените места, в които функ
ционират териториални отдели на Комисията
за защита на потребителите.
§ 3. За конституиране на секторните поми
рителни комисии съответните компетентни
регулаторни и надзорни органи изпращат
до председателя на Комисията за защита на
потребителите в едномесечен срок от вли
зането в сила на този правилник имената
на експертите, които да бъдат включени в
списъка по чл. 182, ал. 8 от Закона за защита
на потребителите, за председатели и замест
ник-председатели на съответните помирител
ните комисии за всеки сектор от обхвата на
регулираните от тях дейности. Сдруженията
на търговците, браншовите организации или
камарата на търговците от съответните сек
тори в едномесечен срок от влизане в сила на
този правилник изпращат на председателя на
Комисията за защита на потребителите списък
с най-малко по трима свои представители,
които ще ги представляват като членове на
съответните секторни помирителни комисии.
Председателят на Комисията на защита на
потребителите определя най-малко по трима
свои представители за участие в работата на
секторните помирителни комисии. В списъ
ка се посочват имената на лицата, тяхната
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професия, адрес за кореспонденция, контакти
за връзка с тях (телефон/електронна поща)
и подписана декларация, че са съгласни да
участват като членове в помирителна комисия.
§ 4. Създават се следните секторни поми
рителни комисии:
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на електрическата
енергия;
Секторна помирителна комисия за раз
глеждане на спорове в областта на топлинната
енергия;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на природния газ;
Секторна помирителна комисия за раз
глеждане на спорове в областта на водоснаб
дителните и канализационните услуги;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на електронните
съобщения;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на пощенските
услуги;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на железопътния
транспорт;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на автомобилния
транспорт;
Секторна помирителна комисия за раз
глеждане на спорове в областта на въздушния
транспорт;
Секторна помирителна комисия за раз
глеждане на спорове в областта на водния
транспорт;
Секторна помирителна комисия за раз
глеждане на спорове в областта на финансови
услуги, включително и при предоставянето
на финансови услуги от разстояние, свързани
с предоставяне на потребителски и ипотечни
кредити;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на застраховането
и застрахователното посредничество, вклю
чително и при предоставянето на финансови
услуги от разстояние в тези сектори;
Секторна помирителна комисия за разглеж
дане на спорове в областта на допълнително
то социално осигуряване, на дейностите по
осигурително посредничество, включително
и при предоставянето на финансови услуги
от разстояние, в тези сектори;
Секторна помирителна комисия за раз
глеждане на спорове в областта на дейност
ите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона
за пазарите на финансови инструменти и на
дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2
от Закона за дейността на колективните ин
вестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране, включително и
при предоставянето на финансови услуги от
разстояние, в тези сектори.
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§ 5. При настъпване на промяна на из
л ъчен и т е п редс та ви т ел и на с ъо т ве т н и т е
ком пе т ен т н и рег улат орн и и л и на дзорн и
органи, както и сдруженията на потребите
лите, сдруженията на търговците, браншови
организации или камара на търговците от
съответните сектори изпращат на председа
теля на Комисията за защита на потреби
телите имената на новите си представители
за актуализиране на одобрения със заповед
списък по чл. 182, ал. 8 от Закона за защита
на потребителите. Председателят на Комиси
ята за защита на потребителите актуализира
одобрения със заповед списък по чл. 182,
ал. 8 от Закона за защита на потребителите
и при настъпване на промяна на излъчените
от него представители.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Правилникът се издава на основание
чл. 185 от Закона за защита на потребителите.
§ 7. Правилникът отменя Правилника за
работата на помирителните комисии (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2006 г.; изм., бр. 26 от 2015 г.).
§ 8. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Божидар Лукарски
7208

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2010 г. за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества
суровини и храни от животински произход
(обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм., бр. 46 от
2012 г. и бр. 46 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директна доставка на малки коли
чества сурово краве мляко е доставката от
производител, която не превишава 73 000 кг
годишно.“
§ 2. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. Животновъдният обект, в който се
добива сурово мляко за директна доставка,
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е регистриран по реда на чл. 51 или
137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
2. на животните в него да са извършени
всички мероприятия, предвидени в Държавна
та профилактична програма, и да са спазени
изискванията на Наредба № 9 от 2006 г. за
мониторинг на зоонозите при профилактика
та, ограничаването и ликвидирането им (ДВ,
бр. 15 от 2006 г.);
3. собственикът, ползвателят или наема
телят на обекта да съхранява дневник на
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собствениците на животни за приложение на
ветеринарномедицински препарати и медика
ментозни фуражи с карентен срок;
4. да разполага със съоръжение за хладил
но съхранение на суровото мляко, което да е
разположено извън помещенията, в които се
отглеждат животните;
5. да разполага с мивка с течаща топла и
студена питейна вода, която да е оборудвана
със средства за хигиенно измиване и подсу
шаване на ръцете;
6. да разполага с отделен шкаф за съх
ранение на почистващи и дезинфекционни
средства.“
§ 3. В чл. 8, ал. 1, т. 1 след думите „където
е добито“ се поставя запетая и се добавя „в
опаковка на производителя или в опаковка,
доставена от крайния потребител; опаковката
на производителя трябва да е за еднократна
употреба и да отговаря на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г.
относно материалите и предметите, предназ
начени за контакт с храни, и за отмяна на
директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИОВ (ОВ
L 338, 13 ноември 2004)“.
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Директна доставка на малки ко
личества яйца от кокошки и пъдпъдъци е
доставката, която се извършва от производител
на не повече от 1000 броя яйца седмично.“
§ 5. В чл. 14, ал. 3 думите „яйца за люпене“
и запетаята след тях се заличават.
§ 6. В чл. 20 думата „домашни“ се заличава.
§ 7. В чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 след думата
„кланицата“ се добавя „или кланичния пункт“
по смисъла на Наредба № 4 от 2014 г. за спе
цифичните изисквания към производството на
суровини и храни от животински произход в
кланични пунктове, тяхното транспортиране
и пускане на пазара (ДВ, бр. 60 от 2014 г.),
наричана по-нататък „Наредба № 4 от 2014 г.“.
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създават т. 7а – 7д:
„7а. едно и също помещение може да се
използва за производство и/или обработка
на различни видове млечни продукти, при
условие че работните процеси са последо
вателни и разделени от времеви интервал и
след всеки етап се извършва почистване и
дезинфекция;
7б. процеси на разфасоване и/или преопа
коване на продукти в малки потребителски
опаковки може да се извършват в друго по
мещение или в помещението по т. 7а, ако по
това време в него не се осъществява друга
дейност;
7в. не е задължително обособяване на
помещение за експедиция, включително и за
директна продажба на готов продукт;
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7г. вътрешният амбалаж за многократна
употреба може да се измива и дезинфекцира
в помещението по т. 7а след приключване на
всички работни процеси и преди основното
почистване за започване на работния процес;
7д. опаковки и спомагателни материали
могат да се съхраняват в общо помещение,
различно от помещението по т. 7а, на кое
то подът, стените и таваните може да са от
материал, позволяващ сухо и/или влажно
почистване; в това помещение може да се
извършва подготовка и/или отстраняване на
транспортния амбалаж.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Обектът за търговия на дребно, в който
се извършва обработка и/или преработка на
сурово мляко, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. стените му да бъдат с гладка повърхност
и да са покрити на минимална височина от
180 см с материали, позволяващи миене и
дезинфекция;
2. вратите и прозорците може да бъдат
изработени от дърво при положение, че то
е защитено с покритие, което позволява по
чистване и дезинфекциране;
3. да има създадени условия за разделяне
на работното от ежедневното облекло;
4. за съхранение на млечните продукти
може да се използват и други помещения,
разположени в обекта, които нямат пряка
връзка с работното помещение, при спазване
на температурните режими, описани в техно
логичната документация;
5. допуска се използването на санитар
но-битови помещения, които не са в пряка
връзка с работните помещения, при спазване
на лична хигиена;
6. на обособено място в работното поме
щение могат да се съхраняват опаковъчни
и спомагателни материали, необходими за
работния процес;
7. поч ис т ва щ и т е и дези нфек ц ион н и т е
средства да се съхраняват в отделен шкаф,
разположен извън работното помещение;
8. ст раничните ж ивотинск и прод у кти,
които не са предназначени за човешка консу
мация, се събират, съхраняват и обезвреждат
в съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за устано
вяване на здравни правила относно странични
животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(OB L 300, 14.11.2009).
(3) Пускането на пазара на храни от обек
тите по ал. 2 се извършва при спазване на
температурните изисквания, посочени в ал. 1,
т. 1 и 8.“
§ 9. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 6 след думите „в кланици“ се до
бавя „или кланични пунктове по смисъла на
Наредба № 4 от 2014 г., за видовете животни,
за които е приложима“.
2. Точка 11 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7232

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на сел
ските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ,
бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 7 след думите „извършване
на“ се добавя „една или“.
§ 2. В чл. 11 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Изискванията на ал. 1 и 3 не се при
лагат по отношение на община, когато е:
1. кандидат/партньор или член на орган
на МИГ, включена е в приложение № 2 и има
седалище в съответния областен град;
2. партньор или член на орган на МИГ,
когато в територията на местното партньор
ство или МИГ са включени населените места
на общината, без града, център на общината,
в строителните му граници, посочени в при
ложение № 1.
(5) Членовете на колективния управителен
орган и представляващите членовете на ко
лективния управителен орган на МИГ, когато
същите са юридически лица, и/или членовете
на контролния орган, както и лицата, които
управляват или представляват партньорите
в споразумението за партньорство, не могат
да са свързани лица помежду си по смисъ
ла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон.“
§ 3. В чл. 12 се създава ал. 3:
„(3) На условията по ал. 1 трябва да от
говарят всички лица, които представляват
и/или управляват кандидата и партньорите,
включително всички членове на колективните
органи на управление, а лицата с правомощия
за упражняване на контрол – на условията по
ал. 1, т. 2, 3, 5 и чл. 11, ал. 5.“
§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. изготвяне на проект;“.
2. В т. 6 думите „когато е възложено на
външен изпълнител“ се заличават.
3. Създава се т. 7:
„7. оперативни разходи, надвишаващи 5 на
сто от общата стойност на проекта.“
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§ 5. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 преди думите „и други“ се поставя
запетая и се добавя „снимки“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. списък на членовете на колективния
върховен орган и списък на членовете на ко
лективния управителен орган на МИГ (когато
това е приложимо), подписани от представля
ващия МИГ, които съдържат:
а) за юридическите лица: наименование
на юридическото лице, седалище и адрес на
управление, сектор, на който лицето е пред
ставител в публично-частното партньорство,
най-малко две имена (име и фамилия) на
представляващия юридическото лице, данни
за контакт (телефон и/или електронен адрес);
б) за физическите лица: най-малко две
имена (име и фамилия), данни за постоянен
адрес или месторабота, сектор, на който
лицето е представител в публично-частното
партньорство, данни за контакт (телефон и/
или електронен адрес);“.
3. Създава се т. 13:
„13. декларация за съгласие за предоста
вяне на данни за периода до приключване на
програмата от Националния статистически
институт на Управляващия орган на ПРСР
2014 – 2020 г. и за разпространението им съ
гласно приложение № 8а.“
§ 6. В чл. 24, ал. 2 накрая се добавя „по
реда на чл. 23“.
§ 7. В чл. 52 думите „одобрените проекти се
публикуват“ се заличават, думите „и съдържат“
се заменят със „се публикува“, а в т. 1 думата
„кандидата“ се заменя с „бенефициента“.
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „управителния съвет“ се
заменят с „колективния върховен и от колек
тивния управителен орган“.
2. В т. 10 думата „процента“ се заменя с
„на сто от имащите право на глас членове“.
3. Създава се т. 28:
„28. „Такса МОСВ“ е такса по чл. 1, ал. 5,
т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 39
от 2011 г.).“
§ 9. В приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 в
раздел „Списък на приложените документи“,
в т. 5 след думата „документи“ се добавя „в
това число и снимки“, а думите „чл. 9, ал. 2,
т. 2 и 3“ се заменят с „§ 1, т. 11, букви „а“ – „г“
от допълнителните разпоредби“.
§ 10. В приложение № 8 към чл. 22 , ал. 1,
т. 10 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 9:
„9. Не съм свързано лице по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с друг член на върховния управителен и/
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или на контролния орган на МИГ или с друг
от партньорите, подписал споразумението за
партньорство.“
2. В текста под черта думите „задължително
от кандидата и партньорите – от представля
ващия и управляващите. Обстоятелствата
по т. 2, 3 и 5 се декларират и от лицата с
правомощия за представителство, вземане на
решения или контрол.“ се заменят с „от всички
представляващи и управляващи кандидата и
от всички представляващи и управляващи
лица на всеки от партньорите, включително
от всички членове на колективните органи
на управление. Обстоятелствата по т. 2, 3, 5
и 9 се декларират и от лицата с правомощия
за упражняване на контрол.“
§ 11. Създава се приложение № 8а към
чл. 22, ал. 1, т. 13:
„Приложение № 8а
към чл. 22, ал. 1, т. 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ......................................
................................................................................. ,
с ЕГН ............................., л.к. № ........................... ,
издадена на …………….. от МВР ............................ ,
на длъжност .......................................................... ,
представляващ ......................................................
................................................................................. ,
(наименование на кандидата)
с ЕИК/БУЛСТАТ ................................................. ,
на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за статис
тиката и чл. 20, § 2 и 3 от Регламент (ЕО)
№ 223/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 11.03.2009 г. относно европейската
статистика
декларирам, че
съм съгласен/а данните от статистическите из
следвания, провеждани от НСИ, за дейността на
................................................................................. ,
(име на фирмата/организацията)
необходими за кандидатстване, оценка на про
ектните предложения, мониторинг, измерване и
отчитане на резултатите от изпълнението и кон
трола по изпълнението на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за
периода до приключване на програмата да бъдат
предоставяни от Националния статистически
институт на Управляващия орган на програма
та, както и разпространявани/публикувани в
докладите за изпълнение на програмата.
дата: ...................

7233
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 33 от 2003 г. за възнаграждението на син
дика в банка в несъстоятелност (ДВ, бр. 102
от 2003 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът след думите „както след
ва:“ се изменя така:
„1. за събиране на вземания по банкови
сметки в действащи банки (0 %);
2. за осребряване на ценни книжа:
а) с установена борсова
цена
(0,01 % – 0,05 %);
б) всички останали
(0,05 % – 0,1 %);
3. за осребряване и събиране на вземания
(кредити):
а) към действащи
финансови институции (с изключение
на действащи банки) (0,01 % – 0,05 %);
б) към други действащи
юридически лица
(0,1 % – 0,5 %);
в) към физически лица
(0,2 % – 0,5 %);
г) към лица в производство по ликвидация
(0,3 % – 0,5 %);
д) към лица в производство по несъстоятелност
(0,3 % – 0,7 %);
4. за осребряване на
дялови участия
(0,1 % – 0,5 %);
5. за осребряване на
дълготрайни материални или нематериални
активи
(0,5 % – 0,7 %);
6. други
(0,01 % – 0,7 %).“
2. В ал. 4 числото „0,5“ се заменя с чис
лото „0,1“.
3. В ал. 7 изразът „в размер от 0,1 % до
1 %“ се заменя с „в размер от 0,01 % до 0,1 %“.

ДЕКЛАРАТОР: ....................“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се прилага и при оп
ределяне възнагражденията на синдика в
производства по несъстоятелност на банка,
открити преди влизането є в сила.
§ 3. Тази наредба е приета с Решение
№ 101 от 29.10.2015 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.

Министър:
Десислава Танева

Управител:
Димитър Радев
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ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2900-НС
от 5 ноември 2015 г.

относно обявяване на Михаил Парашкевов
Тодоров за народен представител в 18. изборен
район – Разградски
С писмо вх. № НС-02-18 от 5.11.2015 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното събра
ние от 5 ноември 2015 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията
на Република България са прекратени пъл
номощията на Валентин Стефанов Василев
като народен представител от 18. изборен
район – Разградски, издигнат от листата на
политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно
събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1,
т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 18. избо
рен район – Разградски, Михаил Парашкевов
Тодоров от листата на политическа партия
„ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 2915-НС
от 6 ноември 2015 г.

относно обявяване на Йордан Георгиев Ан
донов за народен представител в 1. изборен
район – Благоевградски
С писмо вх. № НС-02-22 от 6.11.2015 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното събра
ние от 6 ноември 2015 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България са прекратени пълномо
щията на Кирил Андонов Котев като народен
представител от 1. изборен район – Благоев
градски, издигнат от листата на политическа
партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1,
т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 1. избо
рен район – Благоевградски, Йордан Георгиев
Андонов от листата на политическа партия
„ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7314

7269

РЕШЕНИЕ № 2914-НС
от 6 ноември 2015 г.

относно обявяване на Даниела Йорданова
Панайотова за народен представител в 3. из
борен район – Варненски
С писмо вх. № НС-02-23 от 6.11.2015 г.
на ЦИК е получено Решение на Народно
то събрание от 6 ноември 2015 г., с което
на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Красимира
Пенева Анастасова като народен представител
от 3. изборен район – Варненски, издигната
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
43-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1,
т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 3. из
борен район – Варненски, Даниела Йорданова
Панайотова от листата на политическа партия
„ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7313
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РЕШЕНИЕ № 2916-НС
от 6 ноември 2015 г.

относно обявяване на Иван Николов Михов
ски за народен представител в 11. изборен
район – Ловешки
С писмо вх. № НС-02-26 от 6.11.2015 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 6 ноември 2015 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Кон
ституцията на Република България са пре
кратени пълномощията на Корнелия Добрева
Маринова като народен представител от 11.
изборен район – Ловешки, издигната от лис
тата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то
Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 11.
изборен район – Ловешки, Иван Николов
Миховски от листата на политическа партия
„ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7315
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РЕШЕНИЕ № 2919-НС
от 9 ноември 2015 г.

относно обявяване на Стефан Стайнов Желев
за народен представител в Тридесети изборен
район – Шуменски
С писмо вх. № НС-02-24 от 6.11.2015 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното събра
ние от 6 ноември 2015 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България са прекратени пълномо
щията на Любомир Димитров Христов като
народен представител от Тридесети изборен
район – Шуменски, издигнат от листата на
политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно
събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Из
борния кодекс във връзка с Решение на ЦИК
№ 2918-НС от 9 ноември 2015 г. Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 43-то
Народно събрание от Тридесети изборен ра
йон – Шуменски, Стефан Стайнов Желев от
листата на политическа партия „ГЕРБ“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7345

РЕШЕНИЕ № 2920-НС
от 9 ноември 2015 г.

относно обявяване на Ирена Любенова Соколо
ва за народен представител в Четиринадесети
изборен район – Пернишки
С писмо вх. № НС-02-27 от 6.11.2015 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 6 ноември 2015 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Консти
туцията на Република България са прекратени
пълномощията на Вяра Михайлова Церовска
като народен представител от Четиринаде
сети изборен район – Пернишки, издигната
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
43-то Народно събрание.
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Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 43-то
Народно събрание от Четиринадесети изборен
район – Пернишки, Ирена Любенова Соколова
от листата на политическа партия „ГЕРБ“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7346

РЕШЕНИЕ № 2923-НС
от 9 ноември 2015 г.

относно обявяване на Венка Константинова
Стоянова за народен представител в Двадесет
и осми изборен район – Търговищки
С писмо вх. № НС-02-25 от 6.11.2015 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 6 ноември 2015 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Консти
туцията на Република България са прекратени
пълномощията на Дарин Иванов Димитров
като народен представител от Двадесет и
осми изборен район – Търговищки, издигнат
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
43-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Из
борния кодекс и във връзка с Решение № 2922НС от 9 ноември 2015 г. на ЦИК Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 43-то
Народно събрание от Двадесет и осми изборен
район – Търговищки, Венка Константинова
Стоянова от листата на политическа партия
„ГЕРБ“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7347
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-630
от 15 септември 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 6 от Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз и
одобрен от министъра на земеделието и храните
доклад № 93-9604 от 15.09.2015 г. нареждам:
1. В Заповед № РД-09-250 от 22.04.2014 г. на
министъра на земеделието и храните след думите „с изх. № 93-4316 от 22.04.2014 г.“ се добавя
„и сертификат за акредитация в съответствие
с изискванията на стандарт ISO/IEC 17065:2012
№ С 412 и приложение от 16.02.2015 г., издадени
от Нидерландския акредитационен съвет RvA, с
входящ № 91-1431 от 21.07.2015 г. на МЗХ.“
2. В Разрешение № BG-BIO-07 от 22.04.2014 г.
(ДВ, бр. 50 от 2014 г.) след думите „и № 70-5009
от 4.02.2014 г.“ се добавя „и сертификат за акредитация в съответствие с изискванията на
стандарт ISO/IEC 17065:2012 № С 412 и приложение от 16.02.2015 г., издадени от Нидерландския
акредитационен съвет RvA, с входящ № 91-1431
от 21.07.2015 г. на МЗХ.“
За министър:
Цв. Димитров
7221
ЗАПОВЕД № РД-09-632
от 15 септември 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 6 от Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз и
одобрен от министъра на земеделието и храните
доклад № 93-9604 от 15.09.2015 г. нареждам:
1. В Заповед № РД-09-882 от 13.12.2013 г. на
министъра на земеделието и храните след думите
„с изх. № 93-13494 от 13.12.2013 г.“ се добавя „и
сертификат за акредитация в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17065:2012,
издадено от Италианската акредитационна служба
„Акредиа“ от дата 22.07.2015 г., с входящ № 705051 от 8.09.2015 г. на МЗХ.“
2. В Разрешение № BG-BIO-12 от 13.12.2013 г.
(ДВ, бр. 11 от 2014 г.) след думите „и № 70-5207 от
12.12.2013 г.“ се добавя „и сертификат за акредитация
в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO/
IEC 17065:2012, издадено от Италианската акредитационна служба „Акредиа“ от дата 22.07.2015 г., с
входящ № 70-5051 от 8.09.2015 г. на МЗХ.“
За министър:
Цв. Димитров
7222

ЗАПОВЕД № РД-09-633
от 15 септември 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 6 от
Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз и одобрен от министъра на земеделието
и храните док лад № 93-9604 от 15.09.2015 г.
нареждам:
1. В Заповед № РД-09-116 от 28.02.2014 г. на
министъра на земеделието и храните след думите „с изх. № 93-2283 от 28.02.2014 г.“ се добавя
„и сертификат за акредитация в съответствие
с изискванията на стандарт DIN EN ISO/EC
17065:2012 № D-ZE-14009-01-00 от 19.08.2015 г.,
издаден от DAkkS – Германска служба по акредитация, с входящ № 70-4865 от 26.08.2015 г.
на МЗХ.“
2. В Разрешение № BG-BIO-05 от 28.02.2014 г.
(ДВ, бр. 32 от 2014 г.) след думите „с вх. № AO1506 от 22.01.2014 г.“ се добавя „и сертификат за
акредитация в съответствие с изискванията на
стандарт DIN EN ISO/EC 17065:2012 № D-ZE14009-01-00 от 19.08.2015 г., DAkkS – Германска
служба по акредитация, с входящ № 70-4865 от
26.08.2015 г. на МЗХ.“
За министър:
Цв. Димитров
7223
ЗАПОВЕД № РД-09-635
от 15 септември 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 6 от
Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз и одобрен от министъра на земеделието
и храните док лад № 93-9604 от 15.09.2015 г.
нареждам:
1. В Заповед № РД-09-110 от 25.02.2014 г. на
министъра на земеделието и храните след думите
„с изх. № 93-2083 от 25.02.2014 г.“ се добавя „и
потвърждение за акредитация в съответствие с
изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17065:2012,
изда дено о т Федера лно т о минист ерст во на
науката, изследванията и икономиката от дата
6.08.2015 г., с входящ № 70-4646 от 14.08.2015 г.
на МЗХ.“
2. В Разрешение № BG-BIO-16 от 25.02.2014 г.
(ДВ, бр. 32 от 2014 г.) след думите „с вх. № 701688 от 26.09.2013 г.“ се добавя „и потвърждение
за акредитация в съответствие с изискванията
на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издадено
от Федералното министерство на науката, изследванията и икономиката от дата 6.08.2015 г.
с входящ № 70-4646 от 14.08.2015 г. на МЗХ.“
За министър:
Цв. Димитров
7224
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ЗАПОВЕД № РД-09-637
от 15 септември 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, aл. 1 и чл. 21, ал. 6 от Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз и
одобрен от министъра на земеделието и храните
доклад № 93-9604 от 15.09.2015 г. нареждам:
1. В Заповед № РД-09-41 от 31.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните след думите
„с изх. № 93-1047 от 31.01.2014 г.“ се добавя „и
сертификат за акредитация в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012
с peг. № 6 ОСП от 18.12.2014 г. и Заповед № А-670
от 18.12.2014 г., издадени от ИА БСА, с входящ
№ 70-3107 от 12.06.2015 г. на МЗХ.“
2. В Разрешение № BG-BIO-15 от 31.01.2014 г. (ДВ,
бр. 32 от 2014 г.) след думите „и вх. № АО-879 от
29.10.2013 г.“ се добавя „и сертификат за акредитация
в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN
ISO/IEC 17065:2012 с peг. № 6 ОСП от 18.12.2014 г.
и Заповед № А-670 от 18.12.2014 г., издадени от ИА
БСА, с входящ № 70-3107 от 12.06.2015 г. на МЗХ.“
За министър:
Цв. Димитров
7225
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-06
от 15 септември 2015 г.
На основание на чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз, Акредитация № D-ZE14057-01-00, издадена от Немската служба за акредитация (DAkkS ) ГмбХ, в сила от 15.12.2014 г.,
входирани в Министерството на земеделието и
храните документи със заявление с вх. № 70-1073
от 19.03.2015 г. за промяна на фирмата на дружеството, вкл. потвърждение от 3.02.2015 г. от
Немската служба за акредитация (DAkkS) ГмбХ
за изменение на уведомлението за акредитация, и
Заповед № РД-09-636 от 15.09.2015 г. на министъра
на земеделието и храните разрешавам на „Кива
БЦС Еко-Гаранти“ – ООД, със седалище и адрес
на управление в България, област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, Градска болница 1
№ 21, ет. 4, ап. 12:
Да извършва контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ
на ЕС L 189 от 20 юли 2007 г.) и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 г. на Комисията от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (OB L 250, 18.09.2008 г., стр. 1).
Разрешението е валидно до 14.12.2019 г.
МЗХ, рег. № ВG-BIO-06
За министър:
Цв. Димитров
7226
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АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-11-1255
от 21 октомври 2015 г.
На основание чл. 21г, т. 7 и чл. 10а, ал. 13 от
Закона за пътищата във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 от
Правилника за структурата, дейността и организацията на работа в Агенция „Пътна инфраструктура“
одобрявам графичното оформление на различните
групи и видове винетни стикери за 2016 г.
Председател на Управителния съвет:
Л. Лазаров
7211

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 2162
от 14 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид
фактическите основания в докладна записка с вх.
№ ДЗ-476 от 30.09.2015 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) за
външно кабелно електрозахранване и външно ВК
захранване на ПИ с КИ 80437.18.2 за „Гъбопроизводство и компостна площадка“ по кадастралната
карта на с. Червен, община Асеновград, съгласно
приложения към проекта регистър на засегнатите
от трасето имоти и нанесените плътни червени
и сини линии.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
7243

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 109
от 22 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божурище, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за трасе на електропровод НН от МТП „Белица“ до ПИ № 014148,
м. Беличко поле, с. Хераково, община Божурище.
Председател:
П. Котупанова
7204
РЕШЕНИЕ № 110
от 22 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
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Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) в обхват квартали 1, 1А,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, които включват
поземлени имоти (ПИ) № 000256, № 000263,
№ 000281, местност Спорното, с. Гу рмазово,
община Божурище.
С проекта за изменение на ПУП – план за
регулация (ПР) се променят съществуващите
УПИ и квартали от 1 до 11, обособява се нов
квартал – 1А, и нов УПИ I-000256, кв. 2, местност
Спорното, с. Гурмазово, община Божурище, по
означенията със зелен и кафяв цвят.
С проекта за изменение на ПУП – план за
застрояване (ПЗ) се запазват устройствените
зони: предимно производствена – „Пп“, централна – „Ц“, и зона за озелен яване – „Оз“,
с разрешено застрояване до ограничителните
линии на застрояване по означенията с червен
цвят при височина, плътност и интензивност
съгласно стойностите на устройствените показатели в матриците по означенията със син цвят и
условните цветове в съответствие с графичните
указания и таблици на приложение № 2 към
чл. 68, ал. 2, таблица 2 от Наредба № 8 от 2001 г.
за обема и съдържанието на устройствените
планове в съответствие с приложените чертежи – неразделна част към решението.
Председател:
П. Котупанова
7205

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 489
от 16 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за прокарване на подземен захранващ ел. проводник от далекопровод 20 kV „Жира“ до имот, собственост на
заявителя, № 000010 в землището на с. Игнатово
през имот кад. № 000252, път ІІІ клас – държавна
собственост, и имот № 000015 – местен път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
Ал. Минин
7187

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 656
от 11 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
Не одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод
на МВЕЦ „Янкулица“, землището на с. Корница,
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община Гоце Делчев, който преминава през поземлени имоти в горски територии, както следва:
– № 014021 – частна държавна собственост, в
землището на с. Корница, община Гоце Делчев,
област Благоевград;
– № 012028 – частна държавна собственост, в
землището на с. Корница, община Гоце Делчев,
област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – гр. Благоевград.
Председател:
А. Гераксиев
7227

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 583
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПП (парцеларен план), за обект „Водопроводно отклонение, захранващо ПИ 000587“
в местност Селище в землището на с. Красен,
община Иваново, област Русе.
2. Одобрява подробен устройствен план
ПУП – ПП (парцеларен план), за обект „Ел.
кабел, захранващ ПИ 000587“ в местност Селище в землището на с. Красен, община Иваново,
област Русе.
3. Възлага на кмета на община Иваново да
предприеме необходимите действия по изпълнението им.
Председател:
М. Драшков
7228
66. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 октомври 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11 725 317
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 634 023
Инвестиции в ценни книжа
25 338 364
Всичко активи:
39 697 704
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
11 910 324
Задължения към банки
12 543 995
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8 836 494
Задължения към други депозанти
811 477
Депозит на управление „Банково“
5 595 414
Всичко пасиви:
39 697 704
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 октомври 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 208
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 609 718
Дълготрайни материални и
нематериални активи
142 643
Други активи
11 479
Депозит в управление „Емисионно“
5 595 414
Всичко активи:
7 395 462
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 018 131
Други пасиви
22 370
Всичко задължения:
3 040 501
Основен капитал
20 000
Резерви
4 302 019
Неразпределена печалба
32 942
Всичко собствен капитал:
4 354 961
Всичко пасиви:
7 395 462
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
7196
46. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Рикардо“, разположена в землището на с. Долни Богров, Столична
община, област София, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4602900

8514030

2.

4602560

8514310

3.

4602010

8514650

4.

4602000

8514300

5.

4602140

8514020

6.
4602510
8513600
7261
31. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 6, чл. 152,
ал. 2 и чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ ЗУТ
е издал Заповед № РС-100 от 19.10.2015 г. за
допълване на Разрешение за ст роеж № РС57 от 23.08.2013 г. за обект: „Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
Димитровград – Свиленград; фаза 4.2: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до км
297+750 в междугарието Свиленград – граница с
Република Гърция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
34 км за участък: Гара Свиленград от км 294+700
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до км 297+747, намиращ се на територията на
община Свиленград, област Хасково“. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7213
83. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал разрешения за строеж
за обект „Помощни и сервизни помещения в
сутерена на Терминал 2, в това число и общ
архив на „Летище София“, намиращ се в УПИ
ХV, кв. 2, местност Летищен комплекс – София,
район „Слатина“, по плана на гр. София – Разрешение за строеж № РС-102 от 23.10.2015 г.
за етап 1: Общ архив на „Летище София“, и
Разрешение за строеж № РС-101 от 23.10.2015 г.
за етап 2: Помощни и сервизни помещения в
сутерена на Терминал 2. Разрешенията за строеж
могат да бъдат обжалвани от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
7212
6. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав
в Република Българи я обявява конку рси за
прием на докторанти по държавна поръчка за
учебната 2015/2016 г. в следните акредитирани
специалности и докторски програми:
Форма
на обуОбласт от
Научна
Професиочение
висшето
специалност/
нално наобразовадокторска
ре- заправление
ние
програма
дов- дочна на
Организация и
3. Социал- 3.7 А д м иуправление на
ни, стопан- нистрация
производство- 1
1
ски и прав- и управлето (по отрасли
ни науки ние
и подотрасли)
5.3 Комуникацион- Ком п ю т ърн и
на и ком- системи и тех- 2
1
п ю т ъ р н а нологиии
техника
Технология за
п речист ване 1
1
на водите
5. Тех н иТехнология на
чески наси ликат и те,
уки
с в ър з в а щ и т е
5.10 Х и вещества и 1
мични техт руднотопинологии
мите неметални материали
Технология на
природните и
1
1
синтетичните
горива
Общо:

6

4
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Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално
заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4. медицинско свидетелство; 5. документ
за платена такса за изпити. В срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората, Бургас 8010,
к-с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 209,
тел.: 056 705 293; 0886 664 213.
7191
92. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: доцент в професионално
направление 5.13. Общо инженерство, учебна
дисциплина „Логистика“, Факултет по морски
науки и екология, катедра „Индустриален мениджмънт“ – един; главни асистенти в професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника: нау чна специалност
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“,
Факултет по изчислителна техника и автоматизация, катедра „Компютърни науки и технологии“ – един; научна специалност „Системно
п рог ра м и ра не“, Фа к ул т е т по изч исл и т ел на
техника и автоматизаци я, катедра „Компютърни науки и технологии“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
7231
20. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за докторанти по акред и т и ра н и п рофесиона л н и на п ра влен и я и
специалности за учебната 2015/2016 г.:
Ши- Професионално
фър направление

1.2.
2.2.

3.3.

3.6.

3.7.

3.8.
4.6.

Научна
специалност

Теория на възпиПедагогика
танието и дидактика
История и архе- История на Бълология
гария
Организаци я и
управление извън
сферата на матеП о л и т и ч е с к и риалното произнауки
водство (външна
политика и многостепенно управление в ЕС)
Теория на държавата и п ра во т о.
По л и т и ч е с к и и
Право
правни учения
Гражданско и семейно право
Организация и управление на произАдминистрация водството
и управление
С оц иа л но у п равление
Икономика и упИкономика
равление
Информат ика
и компютърни Информатика
науки

Форма,
брой
ре- задов- дочна на
-

1

1

-

1

4
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Ши- Професионално
фър направление

1

-

1

1

1
3

2

2

1

Научна
специалност
Теория на механизмите, машините
и автоматичните
линии
Ме х а н и з а ц и я и
елек т рифи к а ц и я
на рас т ениевъдството

Хидравлични маМашинно инже- шини, системи и
5.1.
хидромеханика
нерство
Системи и устройства за опазване на
околната среда
Материалознание
и технология на
машиностроителните материали
Технология на машиностроенето
Електроснабдяване и електрообзаЕлек т ротех ни- веждане
5.2. ка, електроника
Електронизация
и автоматика
Автоматизация на
производството
Автоматизация на
области от нематериалната сфера
А втоматизирани
системи за обраКомуникацион- ботка на информа5.3. на и компютър- ция и управление
на техника
Комуникационни
мрежи и системи

Форма,
брой
ре- задов- дочна на
1

2

1

Машинознание
и машинни елементи
Транспорт, ко- Д в и г а т е л и
с
5.5. рабоплаване и вътрешно горене
авиация
Управление и организация на автомобилния транспорт
Метрология и метрологично осигуОбщо инженер- ряване
5.13.
ство
Ергономия и промишлен дизайн
Всичко:

-

-

-

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

3

1

2

-

1

-

1

1

Теоретични основи на комуникационната техника

1

-
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1
-

1

3

1

1

1

1

-
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Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455, Валентина
Мирчева, кабинет 1.334. Справки: http://www.
uni-ruse.bg/ – Кадрово развитие – конкурси за
докторанти.
7219
40. – Институтът за изследване на изкуствата при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия
(българско кино), област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство – един, за нуждите на сектор „Екранни изкуства“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21;
справки – на тел. 02 944 24 14.
7259
43. – Областният управител на област Добрич на основание чл. 153, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 149, ал. 4 ЗУ Т издава Заповед № ДжС-09-10-1 от 30.10.2015 г. за
презаверка на Разрешение за строеж № 03 от
2.05.2012 г., издадено от областния управител
на област Добрич, за обект: „Кабелна линия
110 kV „Мусон“ Генера л Тошево Шабла“, с
подобекти: „Кабелна линия 110 kV „Мусон“ от
подстанция „Черноморци“ 35/110 kV до подстанция „Устрем“ 400/110 kV“ на територията на
общините Генерал Тошево и Шабла и „Кабелна
линия 110 kV „Пасат“ от подстанция „Смин“
35/110 kV до подстанция „Черноморци“ 35/110
kV“, с възложител „Консорциум Уинд Енерд ж и“ – ООД, ЕИК 201391696, със седа лище
и адрес на у правление с. Захари Стояново,
област Добрич, община Шабла, ул. Първа 12,
представлявано от управителя Любов Дамянова
Лазарова. Обектът е разположен на територията
на общините Генерал Тошево и Шабла.
7220
30. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
П У П – парцеларен п лан (ПП), на т расе за
проектиране на ел. захранване в участъка, преминаващ през земеделска територия – поземлен
имот с идентификатор 62858.1.54, общинска
собственост, в землището на с. Рогош, община
„Марица“, област Пловдив, по приложение,
нанесен върху ПУП – ПП (парцеларен план).
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
7230
4. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 2 по протокол № 21 от 20.10.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията е допуснат за
разглеждане и обявяване проект на ПУП – ПП
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(под робен ус т ройс т вен п ла н) – (парцеларен
п лан) за обек т: „Подземна оп т и чна м режа
за електронни съобщения“, засягащ следните
имоти в землищата на с. Красен – ПИ 000185,
ПИ 000205, ПИ 000214, ПИ 000451, с. Божичен – ПИ 000006, ПИ 000070, ПИ 000139, ПИ
000170, с. Тръстеник – ПИ 000016, ПИ 000021,
ПИ 000035, ПИ 000063, ПИ 000098, ПИ 000100,
ПИ 000101, ПИ 000115, ПИ 000176, ПИ 000177,
ПИ 000178, ПИ 000179, ПИ 000181, ПИ 000348,
с. Пиргово – ПИ 000426, ПИ 000824, ПИ 000903,
ПИ 000948, ПИ 000949, ПИ 000950, ПИ 000969,
и с. Мечка – ПИ 000202, ПИ 000210, ПИ 000219,
ПИ 000232, ПИ 000239, ПИ 000310, ПИ 000341,
ПИ 000362, ПИ 010042, ПИ 213013, ПИ 218001,
ПИ 218002, ПИ 282002, ПИ 295001, ПИ 343005,
на територията на община Иваново, област
Русе. Проект ът може да се разгледа в стая
№ 6 на дирекция „УТОСХД“ на ет. І, Община
Иваново, ул. Олимпийска 75, с. Иваново, област
Русе. Заинтересованите лица могат да подават
в общината писмени възражения, предложения
и искания по проекта в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7229

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК обявява, че
е постъпил протест от Лилия Русева – прокурор
в Районна прокуратура – гр. Средец, на основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 и чл. 16,
ал. 1, т. 1 АПК във връзка с чл. 145, ал. 5 ЗСВ
против разпоредбата на чл. 28 и чл. 46, ал. 1 от
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Средец. По
протеста е образувано адм.д. № 1986/2015 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 3.12.2015 г. в 11,10 ч.
7218
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Варна , Х Х І І І
състав, съобщава, че на основание чл. 218,
ал. 3 ЗУТ е образувано адм.д. № 2080/2015 г.
по оспорване, предявено от Гинка Ставрева
Кожухарова, Симеон Тодоров Добрев и Димитър
Петров Полихронов срещу Решение № 2106-14
от 30.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПРЗ на кв. Чайка в
частта за имот УПИ ІІ-182 и УПИ VІІ-261. Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до А дминистративния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
за явен в съответната админист раци я, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на т ърговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадената жалба от
Гинка Ставрева Кожухарова, Симеон Тодоров
Добрев и Димитър Петров Полихронов.
7183
Административният съд – Варна, XVI състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Росица Тонева – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на чл. 35
от Наредба № 1 за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията
на община Дългопол, приета от Общинския
съвет – гр. Дългопол. По протеста е образувано
адм.д. № 3106/2015 г. по описа на А дминистративния съд – Варна, XVI състав, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
17.12.2015 г. в 9 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК
всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
7217
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 А ПК съобщава, че е пост ъпил протест
от Никола Пашов – п рок у рор п ри Районна
прокуратура – гр. Елена, против разпоредбата на чл. 26, ал. 8 от Наредбата за опазване
на обществения ред в община Елена, приета
с Решение № 46 от 22.09.1992 г. от Общинския съвет – гр. Елена, за което е образувано
адм. д. № 735/2015 г. по описа на А дминистративния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 17.12.2015 г. в 10 ч.
7239
Административният съд – София-град, второ отделение, 38 състав, съобщава, че по жалба
на „Рейхан 7“ – ООД, и Иешуа Леви срещу
Решение № 821 от 18.12.2014 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен проект за
изменение на плана за улична регулация, плана
за регулация и плана за застрояване на м. Зони
Г. Центъра (част) и план-схеми на инженерната
структура в границите на проекта в частта му
по т. 2.1 и 3.1 по отношение на УПИ VІ-155, 156,
е образувано адм. дело № 5362/2015 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.12.2015 г. в 14,30 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
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до началото на устните състезания съгласно
изискванията на чл. 182, ал. 3 АПК.
7237
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
уведомява, че по жалба на „Ем Джи Солюшънс“ – ООД, против Решение № 81, т. ІІ, 1,
в частта му относно приложение първо и приложение № Б по Протокол № 6 от 27.12.2011 г.
на Столичния общински съвет е образувано
адм. дело № 8727/2015 г. по описа на А дминистративни я съд – Софи я-град, IІІ отделение,
17 състав, насрочено за 26.01.2016 г. в 11,15 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
7238
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 11,
ал. 1 и 2 от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Хасково
и чл. 40, ал. 2 в частта „... и от упълномощени
от него със заповед длъжностни лица“, по който
е образувано адм. дело № 526/2015 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 16.12.2015 г. в 10,30 ч.
7236
Пазарджишкият районен съд съобщава на
Детион Даути – с неизвестен адрес, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на
съда за получаване на препис от исковата молба
и приложенията към нея за отговор по чл. 131
ГПК като ответник по гр.д. № 2883/2015 г. – за
развод, заведено от Ваня Кирилова Янчева, като
в противен случай на основание чл. 48, ал. 2
ГПК ще му бъде назначен особен представител.
7216
Пернишкият районен съд, І V гр. състав,
призовава Ленка Хиршнерова, с неизвестен
адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от
исковата молба и доказателствата за отговор по
чл. 131 ГПК по гр.д. № 451/2011 г. по описа на
РС – Перник, заведено от Димитрина Милчева
Божилова с правно основание чл. 124 ГПК и
чл. 26 ЗЗД, в противен случай ще є бъде назначен особен представител.
7264
Разградският районен съд призовава Милорад Петков, роден на 6.01.1992 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви незабавно в качеството си на
ответник в Районния съд – Разград, стая № 106,
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията по гр.д. № 1391/2015 г. по описа
на Районния съд – Разград. Призованият да
посочи съдебен адрес в Република България.
Ако въпреки обнародването призованият не се
яви в съда, за да получи преписи от исковата
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молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7214
Сливенският районен съд призовава Родолф
Маиеул К инсик лоунон от Бенин, Африка, с
неизвестен адрес в Република България, да се
яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 3859/2015 г. с правно основание чл. 133,
ал. 1 СК, заведено от Рени Руменова Михайлова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа с назначен
особен представител.
7215
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-8 състав, търговско дело № 5379/2015 г.,
на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите
от първото събрание на кредиторите на „Интер Булгериан Пропъртис Голд“ – ООД, ЕИК
131400303, по т.д. № 1361/2014 г. по описа на
Софийския градски съд, търговско отделение,
VІ-16 състав, да се явят в заседание на 8.12.2015 г.
в 10 ч. по т. д. № 5379/2015 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-8
състав, образувано по искане на „Трай Макс
България“ – ООД, ЕИК 201354018, на основание
чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Интер Булгериан
Пропъртис Голд“ – ООД, ЕИК 131400303. Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, София, бул. Витоша 2.
7200

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по тенис – сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33,
ал. 3 и чл. 35 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 12.12.2015 г. в 10 ч. в залата
на ресторант „Форум“, с адрес НДК (вход от
бул. Витоша А4), София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението: 1.1.
общ доклад; 1.2. доклад на техническата комисия; 1.3. доклад на треньорския съвет; 1.4.
доклад на съдийската колегия; 1.5. доклад на
дисциплинарната комисия; 2. финансов отчет
на сдружението: 2.1. одобрение на бюджет за
2015 г.; 2.2. доклад на главния счетоводител;
2.3. одиторски доклад; 3. приемане на бюджет
за 2016 г.; 4. отчет за дейността на БНТЦ; 5.
промяна състава на УС (при постъпване на
предложени я); 6. изменение на устава (при
постъпване на предложения); 7. разни. На основание чл. 36, ал. 1 от устава на сдружението
за редовно се счита общо събрание, проведено
в присъствието на повече от половината от
членовете на сдружението. При липса на кворум заседанието на общото събрание ще бъде
отложено за един час по-късно, на същото място
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и при същия дневен ред, като ще се проведе
независимо от броя на явилите се.
7202
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация Болкан Динамикс“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.01.2016 г. в 10 ч. в София, ж.к. Слатина,
бл. 68, вх. Г, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. промяна в адреса
на седалището; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7207
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Настоятелство при Целодневна детска градина № 129 „Приказен
свят“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на сдружението на 5.01.2016 г. в 10 ч. в София,
район „Триадица“, кв. Стрелбище, ул. Косово
поле 3, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане на доклад за дейността
на сд ру жението; 2. вземане на решение за
промяна в състава на управителния съвет и
промяна в представителната власт на сдружението; 3. приемане на актуализиран устав на
сдружението; 4. приемане на план-програма за
2016 г.; 5. други. Поканват се всички членове
на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство при Целодневна детска градина № 129
„Приказен свят“ да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението в
сградата на учебното заведение, към което е
създадено сдружението, в София, район „Триадица“, кв. Стрелбище, ул. Косово поле 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 20.01.2016 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от кворума.
7206
1. – Управителният съвет на Културен клуб
на великотърновци, живущи в София, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 13.01.2016 г. в
17 ч. в помещението на клуба, София, ул. Граф
Игнатиев 24, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за 2015 г.; 2.
доклад на председателя на контролния съвет
за дейността и финансовата част на клуба за
2015 г.; 3. приемане бюджета на клуба за 2016 г.;
4. избор на управителен съвет и контролен съвет. Поканват се всички членове на клуба да
присъстват на събранието. При липса на кворум
в началния час на събранието на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ то се провежда един час покъсно от обявения начален час при наличността
на явилите се членове независимо от броя им.
7235
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Ракетлон“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на клуба на 18.12.2015 г. в 17 ч. във
Варна, ул. Рупи 5, офис „Есен ООД“ – конфе-
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рентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Спортен клуб „Ракетлон“ за
периода 2009 – 2015 г.; 2. освобож даване на
членовете на управителния съвет и председателя на Спортен клуб „Ракетлон“; 3. избиране
на членове на управителния съвет и председател на Спортен клуб „Ракетлон“ за периода
2016 – 2021 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред, независимо от броя на
присъстващите членове.
7203
80. – А двокатският съвет на А двокатска
колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 2
във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на адвокатите на адвокатската колегия на
30.01.2016 г. в 8,30 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на САК през отчетната 2015 г.; 2.
доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
САК за финансовата 2016 г.; 5. избор на председател на САК, членове на САК, контролен
съвет, председател на ДС и дисциплинарен съд;
6. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на колегията.
Поканват се всички членове на А двокатска колегия – Разград, да участват в събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител
по реда на Закона за адвокатурата.
7244
73. – А двокатск ият съвет на А двокатска
колегия – Силистра, на основание чл. 81 от
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Закона за адвокатурата свиква годишно отчетно-изборно събрание на колегията на 30 и
31.01.2016 г. в 9 ч. в сградата на А двокатска
колегия – Силистра, ул. Стефан Караджа 19,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на съвета на колегията през 2015 г. и вземане
на решения по него; 2. доклад на контролния
съвет за проверка на финансовата дейност на
САК през 2015 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2015 г.; 4. приемане бюджет на съвета
на колегията за 2016 г.; 5. определяне броя на
членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и
председател на дисциплинарния съд; 6. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове. Определя се дата
за допълнителен избор на органи на колегията – 6.02.2016 г. Поканват се всички членове
на колегията да участват в събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител.
7234
Иван Богомилов Александров – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за
интеграция на българина в развита Европа“,
София, в ликвидация по ф. д. № 16747/2007 г.
по описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в тримесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адрес
София, ж.к. Света Троица, бл. 368, вх. Б, ет. 5,
ап. 40.
7262

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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