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 Постановление № 77 от 12 април
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Наредбата за условията и реда за
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на Република Австрия, с орден „Стара
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на данни за регистрираните пътни
превозни средства
54
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните
превозни средства, собственост на
чуждестранни физически и юридически лица
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 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от
2015 г. за реда за осъществяване на
задържане, оборудването на помеще-
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нията за настаняване на задържани
лица и реда в тях в Министерството
на вътрешните работи
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на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 23 от 2011 г. за докладване
и разследване на произшествия в морските пространства
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е

§ 5. В чл. 40, ал. 2 думите „или Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ се заличават.

УКАЗ № 96

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Прекратява се дейността на държавно
предприятие Национална компания „Страте
гически инфраструктурни проекти“ от деня
на влизане в сила на този закон.
§ 7. (1) Трудовите правоотношения със слу
жителите на прекратеното държавно предприя
тие Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти“ се уреждат при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда, като разпоредбите на чл. 123 от
Кодекса на труда не се прилагат.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да предприеме съответ
ните действия за заличаване на прекратеното
държавно предприятие Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“ от
търговския регистър и да прекрати договорите
за управление на членовете на управителния
съвет в срок до един месец от влизането в
сила на този закон.
(3) Пъ л номощ и я та на изп ъ л н и т ел н и я
директор и на членовете на управителния
съвет на прекратеното държавно предприя
тие Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти“ се прекратяват от
датата на вписването по ал. 2.
§ 8. Всички активи, пасиви, архивът и
другите права и задължения на прекрате
ното държавно предпри ятие Национа лна
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ преминават към Агенция „Пътна
инфраструктура“.
§ 9. (1) Наличните средства на прекратеното
държавно предприятие Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“ се
възстановяват чрез трансфер по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за пъти
щата, приет от ХLІІI Народно събрание на
7 април 2016 г.
Издаден в София на 12 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение на Закона за пътищата (обн.,
ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г.,
бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9
и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и
104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38,
44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61, 95
и 101 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 5 думите „включително
за обектите по чл. 28б, ал. 1“ се заличават.
§ 2. Глава четвърта „а“ с чл. 28а – 28и се
отменя.
§ 3. В чл. 30 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 38, ал. 4, т. 1 думите „или изпъл
нителния директор на Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“
или упълномощено от него длъжностно лице“
се заличават.
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(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши промени по
бюджета на Министерството на регионално
то развитие и благоустройството по реда на
чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси
за сметка на неусвоената сума от предвиде
ния за прекратеното държавно предприятие
Национална компания „Стратегически ин
фраструктурни проекти“ трансфер за 2016 г.
§ 10. Министерският съвет да извърши
по реда на чл. 79 и чл. 81, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2016 г. произтичащите от прилагането на § 5,
6, 7 и 8 от този закон промени в показателите
по чл. 22, ал. 1, раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 1.1
и ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г.
§ 11. Наличната към деня на влизането в
сила на този закон информация и докумен
тация в оригинал във връзка с обектите по
отменения чл. 28б – автомагистрала „Хемус“,
автомагистрала „Струма“ и автомагистрала
„Черно море“, както и други обекти и всич
ки проекти, финансирани по Оперативна
програма „Транспорт“ 2007 – 2013 и Опера
тивна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020, включително в
електронен вид, се предават на оправомощени
от председателя на управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжност
ни лица в срок до един месец от влизането
в сила на този закон.
§ 12. Агенция „Пътна инфраструктура“
осигурява поддържането на актуална инфор
мация за хода на всички процедури, открити
от прекратеното държавно предприятие На
ционална компания „Стратегически инфра
структурни проекти“.
§ 13. В срок до един месец от влизане
то в сила на този закон упълномощени от
изпълнителния директор на прекратеното
държавно предприятие Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“
длъжностни лица предават на оправомощени
от председателя на управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни
лица всички преписки по заявления и открити
процедури, свързани с обектите по отменения
чл. 28б – автомагистрала „Хемус“, автома
гистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно
море“, които не са приключили. След предава
нето на преписките процедурите, започнали до
влизането в сила на този закон, се довършват
от Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 14. Дължимите към момента на влизане
в сила на този закон плащания се админис
трират от Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 15. Имотите – държавна собственост, и
движимите вещи на прекратеното държавно
предприятие Национална компания „Стра
т ег и ческ и и нфрас т ру к т у рн и п роек т и“ се
ползват от Агенция „Пътна инфраструктура“
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за изпълнение на функциите на агенцията до
предоставянето им при условията и по реда
на Закона за държавната собственост.
§ 16. Ръководител ят на Управл яващи я
орган на Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 и ръководителят на Управляващия
орган на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, и
председателят на управителния съвет на Аген
ция „Пътна инфраструктура“ – ръководител
на бенефициента, подписват споразумение
за изпълнението на проектите, финансира
ни от Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 и Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския съюз,
по които бенефициент е прекратеното дър
жавно предприятие Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“.
§ 17. Образуваните, но неприключили до
влизането в сила на този закон администра
тивни и съдебни производства във връзка с
обектите по отменения чл. 28б се довършват
от Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 18. Разходите по прекратяването на дей
ността на държавно предприятие Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“, включително за обезщетенията по
Кодекса на труда, са за сметка на бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
§ 19. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 7 април 2016 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2685

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите
Владислав Горанов относно финансовата
политика на правителството
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на министъра на финансите да
представи на Комисията по бюджет и финанси
на 43-то Народно събрание, в срок до 30 юни
2016 г. и до 30 ноември 2016 г., информация
за разходването на средствата по чл. 1, ал. 2,
раздел II. „РАЗХОДИ“, ред 2. „Капиталови
разходи“ от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г., в размер на
2 511 887,9 хил. лв., в т.ч. информация за:
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1. получателя на средствата, целта и усло
вията на представянето им
и
2. инициираните и/или подкрепени от прави
телството инвестиционни проекти под формата
на публичночастно партньорство, с посочване на
сектора на икономика, условията и очаква
ните резултати.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 8 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2744

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 81
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам д-р Хайнц Фишер – феде
рален президент на Република Австрия, с
орден „Стара планина“ с лента за неговите
изключително големи заслуги за развитието
на българо-австрийските отношения.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2733

УКАЗ № 90
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Латифа Ахарбаш – из
вънреден и пълномощен посланик на Крал
ство Мароко в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите є заслуги за развитието на българомароканските отношения.
Издаден в София на 6 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2734
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УКАЗ № 91
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Уей Дзинхуа – извънре
ден и пълномощен посланик на Китайската
народна република в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен за изклю
чително големите му заслуги за развитието
на българо-китайските отношения.
Издаден в София на 6 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2735

УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам д-р Ервин Прьол – министърпредседател на федерална провинция Долна
Австрия, с орден „Стара планина“ първа степен
за изключително големия му принос за раз
витието на българо-австрийските отношения.
Издаден в София на 6 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2736

УКАЗ № 95
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Ауста, община Момчилград, област
Кърджали, на 5 юни 2016 г.
Издаден в София на 12 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2864
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г.

за приемане на Наредба за определяне на реда
и размера за заплащане на продуктова такса
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за оп
ределяне на реда и размера за заплащане на
продуктова такса.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за определяне
на реда и размера за заплащане на продук
това такса за продукти, след употребата на
които се образуват масово разпространени
отпадъци, приета с Постановление № 120 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г.,
бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 47
и 75 от 2012 г.; Решение № 9028 на Върховния
административен съд от 2012 г. – бр. 87 от
2012 г.; изм., бр. 76 и 100 от 2013 г.).
§ 2. В Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с Поста
новление № 11 от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от
2014 г. и бр. 57 от 2015 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думите „L5“ се
поставя запетая и се добавя „L5е“, а думите
„чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „в“, „г“, „ж“ и „и“
се заменят с „чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „в“,
„г“, „ж“, „и“ и „к“.
2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 след думите „L5“ се
поставя запетая и се добавя „L5е“, а думите
„чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „в“, „г“, „ж“ и „и“
ЗДП“ се заменят с „чл. 149, ал. 1, т. 1, букви
„в“, „г“, „ж“, „и“ и „к“ от ЗДП“.
3. В чл. 35:
а) в ал. 1, т. 1 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават;
б) в ал. 2, т. 2 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават.
4. В чл. 36:
а) в ал. 1, т. 2 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават;
б) в ал. 2, т. 4 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават.
5. Точка 20 от допълнителните разпоредби
се изменя така:
„20. „Пускане на пазара“ е:
а) първото предоставяне на МПС на раз
положение на друго лице, безплатно или
срещу заплащане, с цел то/те да бъдe/ат
разпространено/и и/или използвано/и на
територията на Република България;
б) въвеждането на територията на страната
от друга държава – членка на ЕС, или внасяне
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от държава извън ЕС на МПС от дадено лице
за негова собствена търговска, производствена
или професионална дейност;
в) въвеждането на територията на страната
от друга държава – членка на ЕС, или вна
сяне от държава извън ЕС на МПС за лична
употреба.“
§ 3. В Наредбата за изискванията за тре
тиране на излезли от употреба гуми, приета с
Постановление № 221 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 73 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 3 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават, а думите
„образци, определени“ се заменят с „образец,
определен“;
б) в ал. 4 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават.
2. В чл. 43, т. 1 думите „вътрешнофирмената
спецификация и месечната справка-деклара
ция по образците, определени“ се заменят с
„месечната справка-декларация по образеца,
определен“.
3. В чл. 57, ал. 2 думите „вътрешнофир
мената спецификация и с месечната справ
ка-дек лараци я“ се замен ят с „месечните
справки-декларации“.
§ 4. В Наредбата за батерии и акумула
тори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори, приета с Постановление № 351
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 51 от 2013 г. и бр. 66 от 2015 г.), в
чл. 66, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „а“ думите „вътрешнофир
мената спецификация и“ се заличават.
2. В т. 2, буква „а“ думите „вътрешнофир
мената спецификация и“ се заличават.
§ 5. В Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване, приета
с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 100 от 2013 г.), в чл. 59 се
правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 1 думите „вътрешнофирмената
спецификация и“ се заличават.
2. В ал. 5, т. 1, буква „б“ думите „вътреш
нофирмената спецификация и“ се заличават.
§ 6. В Наредбата за опаковките и отпадъ
ците от опаковки, приета с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от
2013 г.), в чл. 61, т. 1 думите „вътрешнофирме
ната спецификация и“ се заличават, а думата
„образците“ се заменя с „образеца“.
§ 7. Постановлението влиза в сила в двуме
сечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за определяне на реда и размера за заплащане
на продуктова такса
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят редът за
заплащане и начинът за изчисляване на раз
мера на продуктовата такса.
Чл. 2. (1) Продуктова такса по чл. 1 се
заплаща при пускане на пазара на Република
България на пластмасови торбички за пазару
ване и на продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци,
определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Продуктова такса не се заплаща от
лицата, които участват в колективна система,
представлявана от организация по оползо
творяване, или от лицата, които индивиду
ално изпълняват задълженията за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране
и/или оползотворяване на отпадъци по реда на
наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО, с изключение
на лицата, които пускат на пазара пластмасови
торбички за пазаруване.
(3) Продуктова такса не се заплаща в случа
ите по ал. 2 само при доказано изпълнение на
задълженията за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и/или оползотворяване
на отпадъци по реда на ЗУО и наредбите по
чл. 13, ал. 1 ЗУО.
(4) При неизпълнение на задълженията
по ал. 2 или непредставяне на доклад с фак
тически констатации съгласно наредбите по
чл. 13, ал. 1 ЗУО лицата, които заплащат
продуктова такса, се определят със заповед
на министъра на околната среда и водите по
реда на чл. 59, ал. 2 ЗУО.
Чл. 3. (1) Продуктова такса се заплаща за:
1. нови, регенерирани гуми и гуми втора
употреба (външни, вътрешни и плътни) от
видовете, използвани за: пътнически, това
ро-пътнически и състезателни автомобили;
автобуси; камиони; мотоциклети; велосипеди;
превозни средства и съоръжения за граж
данското строителство, индустрията и авиа
цията; за селскостопански и горскостопански
превозни средства и съоръжения; товаръчни
машини и др., както и за гумени вериги, съ
гласно приложение № 1;
2. моторни превозни средства (МПС) от
категориите L2, L2e, L4, L5, L5e, M1 и N1 по
смисъла на чл. 149, т. 1, букви „в“, „г“, „ж“,
„и“ и „к“, т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от
Закона за движение по пътищата, съгласно
приложение № 2;
3. опаковани сток и и/или опаковъчен
материал, когато се използва за опаковане
на стоки на мястото на продажба, съгласно
приложение № 3;
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4. пластмасови торбички за пазаруване, в
т.ч. разградими при окисляване пластмасови
торбички за пазаруване, съгласно приложе
ние № 4;
5. всеки отделен вид батерия или акумула
тор съгласно приложение № 5, включително
вградените в електрическо и електронно
оборудване;
6. всеки отделен вид масло съгласно при
ложение № 6;
7. всеки отделен вид електрическо и елек
тронно оборудване (ЕЕО) съгласно приложе
ние № 7 или приложение № 8, като от теглото
на ЕЕО, което изцяло или частично се захранва
с батерии или с акумулатори, се изключва
теглото на батерията или акумулатора.
(2) Продуктовата такса се заплаща едно
кратно за количествата продукти по ал. 1,
пуснати на пазара през предходния месец.
(3) В платежния документ за внасяне на
продуктовата такса се вписват:
1. за какъв продукт, количество и период
се заплаща продуктовата такса;
2. номерът на рамата и номерът на двига
теля на съответното МПС;
3. кодът на гумите и/или гумените вериги
по приложение № 1;
4. кодовете на опаковката по приложение
№ 3;
5. кодът на батериите и акумулаторите по
приложение № 5;
6. кодът на маслата по приложение № 6.
(4) Продуктовата такса се счита за включена
в продажната цена на съответния продукт.
(5) Лицата, които пускат на пазара на Ре
публика България продуктите по ал. 1, могат
отделно да показват на крайните потребители
размера на продуктовата такса, включена в
продажната цена.
Чл. 4. (1) Продуктова такса не се заплаща за:
1. пътни, железопътни, корабни или само
летни контейнери;
2. части и компоненти за батерии или
акумулатори;
3. части и компоненти за електрическо и
електронно оборудване;
4. електрическо и електронно оборудване,
което не попада в обхвата на Наредбата за
излязлото от употреба електрическо и елек
тронно оборудване (ДВ, бр. 100 от 2013 г.),
приета с Постановление № 256 на Министер
ския съвет от 2013 г.;
5. батерии и акумулатори, които не попадат
в обхвата на Наредбата за батерии и акуму
латори и за излезлите от употреба батерии и
акумулатори (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр.,
бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2013 г.
и бр. 66 от 2015 г.), приета с Постановление
№ 351 на Министерския съвет от 2012 г.;
6. пластмасови торбички за пазаруване,
които отговарят на следните условия едно
временно:
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а) дебелината на торбичката е най-малко
25 микрона (µm);
б) минималните размери на торбичката са
390 mm/490 mm в разгънат вид;
в) при тежават обозначение с на дписи
на български език, отпечатани върху всяка
опаковка на торбичките или върху самите
торбички, които задължително съдържат:
аа) наименование, седалище и адрес на
лицето, което пуска на пазара торбичките;
бб) обозначение: „торбичка за многократно
използване“;
7. много тънки пластмасови торбички за
пазаруване без способ за захващане;
8. пластмасови торбички за пазаруване,
отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени
с надписи на български език, които задължи
телно съдържат:
а) наименование, седалище и адрес на
лицето, което пуска на пазара торбичките;
б) обозначение: „торбичката е биоразгра
дима“;
в) дата на производство и срок на годност.
(2) Не се дължи такса за продуктите по
чл. 3, ал. 1 от прекия им производител при
износ/изпращане към друга държава – членка
на ЕС.
Чл. 5. (1) Продуктовата такса се заплаща до
15-о число на текущия месец по сметката на
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС) към
Министерството на околната среда и водите
от лицата, които не участват в колективна
система, представлявана от организация по
оползотворяване, или не изпълняват задъл
женията си индивидуално.
(2) При придобиване на МПС за лична
употреба чрез въвеждането на територията на
страната от друга държава – членка на ЕС,
или чрез внасянето им от държава извън ЕС
продуктовата такса се заплаща преди първона
чалната регистрация на МПС в отдел/отдели
„Пътна полиция“ на Столичната дирекция
на вътрешните работи или на съответната
областна дирекция на Министерството на
вътрешните работи.
(3) При издаване на заповед за заплащане
на продуктова такса по реда на чл. 59, ал. 2
ЗУО и наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО про
дуктовата такса се заплаща в едномесечен
срок от влизане в сила на заповедта.
Чл. 6. Лицата, които пускат на пазара на
Република България продукти по чл. 3, ал. 1,
с изключение на лицата, които участват в
колективни системи, представлявани от орга
низация по оползотворяване, или изпълняват
задълженията си индивидуално, са задължени
при поискване от страна на дистрибуторите на
продуктите им да удостоверят с декларация по
приложение № 9 заплащането в ПУДООС на
продуктовата такса за всяка отделна сделка
и копие на платежния документ.
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РЕД И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗ
МЕРА Н А ПРОДУ КТОВАТА ТА КСА ПО
ЧЛ. 59, АЛ. 1 ЗУО
Раздел I
Продуктова такса за пластмасови торбички
за пазаруване
Чл. 7. (1) Продуктовата такса по чл. 3,
ал. 1, т. 4 се заплаща от лицата, които пускат
на пазара пластмасови торбички за пазару
ване, еднократно в левове за брой съгласно
приложение № 4.
(2) Когато лицата, които пускат на пазара
пластмасови торбички за пазаруване, не могат
да бъдат идентифицирани, дистрибуторите,
включително лицата, извършващи продаж
би на крайните потребители, имат същите
задължения като лицата по ал. 1.
(3) Тънк и те п ласт масови торби чк и за
пазаруване с изключение на много тънките
пластмасови торбички за пазаруване без спо
соб за захващане се предлагат само срещу
заплащане на потребителите на мястото на
продажба на стоките или продуктите.
(4) Лицата, които пускат на пазара пласт
масови торбички за пазаруване, са задължени
да провеждат кампании за информиране и
повишаване на осведомеността, насочени към
широката общественост, относно отрицател
ните последици за околната среда от преко
мерното потребление на тънки пластмасови
торбички за пазаруване чрез публикации в
медии и/или интернет и/или чрез оповестя
ване на видно място в търговските обекти.
Чл. 8. (1) За заплащане на продуктова такса
по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара
пластмасови торбички за пазаруване, съставят
месечна справка-декларация по приложение
№ 10 за пуснатите на пазара пластмасови
торбички за пазаруване и за размера на оп
ределената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец
и съдържа данни за пуснатите на пазара
пластмасови торбички за пазаруване през
предходния месец.
(3) Размерът на таксата в месечната справкадекларация по ал. 1 се определя въз основа на
броя пуснати на пазара пластмасови торбички
за пазаруване и единичния размер на таксата
по приложение № 4.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съхранява от лицата, които пускат на пазара
пластмасови торбички за пазаруване, за срок
5 години от изготвянето є и се представя при
поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара пластмасови торбички за
пазаруване, се съставя нулева месечна справ
ка-декларация.
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(6) Ежегодно до 31 октомври на текущата
година председателят на Националния ста
тистически институт предоставя на изпълни
телния директор на Изпълнителната агенция
по околна среда (И АОС) информация за
пуснатите на пазара през предходната кален
дарна година количества тънки пластмасови
торбички за пазаруване.
Чл. 9. Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
публикува на интернет страницата си инфор
мация за постъпилите средства от такси за
пластмасови торбички за пазаруване за всяко
тримесечие на съответната година.
Раздел II
Продуктова такса за моторни превозни
средства
Чл. 10. (1) За заплащане на продуктова такса
по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара
МПС, съставят месечна справка-декларация
по приложение № 11 за пуснатите на пазара
МПС и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец и
съдържа данни за пуснатите на пазара МПС
през предходния месец.
(3) Размерът на прод у к товата такса в
месечната справка-декларация по ал. 1 се
определя въз основа на възрастта, вида на
двигателя, броя пуснати на пазара МПС и
единичния размер на продуктовата такса по
приложение № 2.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съхранява от лицата, които пускат на пазара
МПС, за срок 5 години от съставянето є и се
представя при поискване на компетентните
органи.
(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара МПС, се съставя нулева
месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда публи
кува на интернет страницата си информация
за постъпилите средства от такси за МПС
за всяко тримесечие на съответната година.
Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара
МПС, попълват и предоставят на крайните
потребители/купувачи декларация по прило
жение № 12.
(2) Заедно с декларацията по приложение
№ 12 лицата по ал. 1 представят:
1. копие от платежно нареждане за платена
продуктова такса по сметката на ПУДООС, или
2. удостоверение по приложение № 13,
издадено от организация по оползотворяване
на МПС на лицето, което пуска на пазара
МПС, или

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

3. разрешение за индивидуално изпълнение
на задълженията, издадено от министъра на
околната среда и водите на лицето, което
пуска на пазара МПС.
(3) Декларацията по ал. 1 и документите
по ал. 2 се съхраняват за срок 5 години от
датата на съставянето им от лицата, които
пускат на пазара МПС.
(4) На лицата, които пускат на пазара
МПС, и на лицата по ал. 7, които участват
в колективна система, представлявана от
организация по оползотворяване на излез
ли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС), организацията по оползотворяване
издава удостоверение по приложение № 13.
(5) На лицата, които пускат на пазара МПС,
организациите по оползотворяване могат да
издадат едно общо удостоверение по прило
жение № 13, което важи за срока на договора,
сключен между тях. Удостоверението важи
за всички автомобили, пускани на пазара от
това юридическо лице за срока на договора.
(6) В случаите по ал. 5 в удостоверението
не се посочват данни за марка, година на про
изводство и номер на рама или двигател – за
конкретни моторни превозни средства.
(7) Лицата, които придобиват за лична упо
треба МПС чрез въвеждането на територията
на страната от друга държава – членка на ЕС,
или чрез внасянето им от държава извън ЕС,
попълват декларация по приложение № 12.
Чл. 12. (1) При първоначална регистрация
на МПС по реда на Наредба № І-45 от 2000 г.
за регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г.,
бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99
от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от
2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67
от 2012 г., бр. 45 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.)
се предоставя декларация по приложение
№ 12, попълнена от лицето, което пуска на
пазара МПС, или от лицето, което въвежда/
внася МПС за лична употреба.
(2) Заедно с дек лараци ята по ал. 1 се
представят:
1. копие от платежно нареждане за платена
продуктова такса по сметката на ПУДООС от
лицето, което пуска на пазара МПС, или от
лицето, което въвежда/внася МПС за лична
употреба, или
2. удостоверение по приложение № 13, из
дадено от организация по оползотворяване на
МПС на лицето, което пуска на пазара МПС,
или на лицето, което въвежда/внася МПС за
лична употреба, или
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3. разрешение за индивидуално изпълнение
на задълженията, издадено от министъра на
околната среда и водите на лицето, което
пуска на пазара МПС.
Чл. 13. (1) При неизпълнение на която
и да е от целите за повторна употреба и
оползотворяване или повторна употреба и
рециклиране на ИУМПС от организациите по
оползотворяване и от лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, се заплаща
пълният размер на продуктовата такса за
цялото количество пуснати на пазара МПС
през предходната година.
(2) При непредставяне на доклад с фактиче
ски констатации по чл. 34, ал. 1 от Наредбата
за излезлите от употреба моторни превозни
средства, приета с Постановление № 11 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г.,
бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.) се запла
ща пълният размер на продуктовата такса за
цялото количество пуснати на пазара МПС
през предходната година.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е въз
можно да се установи количеството пуснати
на пазара МПС през предходната година, се
вземат предвид планираните количества МПС
за пускане на пазара през съответната година
съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(4) В случаите по ал. 2, когато не е въз
можно да се установят възрастта и видът на
двигателя, се прилага най-високият размер
на продуктовата такса за МПС, определен в
приложение № 2.
Раздел III
Продуктова такса за гуми и/или гумени вериги
Чл. 14. (1) За заплащане на продуктова
такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на
пазара гуми и/или гумени вериги, съставят
месечна справка-декларация по приложение
№ 14 за пуснатите на пазара гуми и/или гумени
вериги и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец и
съдържа данни за пуснатите на пазара гуми
и/или гумени вериги през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месеч
ната справка-декларация по ал. 1 се определя
въз основа на количеството пуснати на пазара
гуми и/или гумени вериги (в килограми) и
единичния размер на продуктовата такса по
приложение № 1.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съхранява от лицата, които пускат на
пазара гуми и/или гумени вериги, за срок 5
години от съставянето є и се представя при
поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара гуми и/или гумени вериги,
се съставя нулева месечна справка-декларация.
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(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда публи
кува на интернет страницата си информация
за постъпилите средства от такси за гуми и/
или гумени вериги за всяко тримесечие на
съответната година.
Чл. 15. (1) При неизпълнение на целта
по оползотворяване и/или рециклиране на
излезли от употреба гуми и/или гумени ве
риги от организациите по оползотворяване
и от лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, се заплаща пълният размер
на продуктовата такса за цялото количество
пуснати на пазара гуми и/или гумени вериги
през предходната година.
(2) При непредставяне на доклад с факти
чески констатации по чл. 40, ал. 1 от Наред
бата за изискванията за третиране на излезли
от употреба гуми, приета с Постановление
№ 221 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 73 от 2012 г.), се заплаща пълният размер
на продуктовата такса за цялото количество
пуснати на пазара гуми и/или гумени вериги
през предходната година.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е възможно
да се установи количеството пуснати на пазара
гуми и/или гумени вериги през предходната
година, се вземат предвид планираните коли
чества гуми и/или гумени вериги за пускане
на пазара през съответната година съгласно
програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(4) В случаите по ал. 2, когато не е въз
можно да се установят видът и теглото на
гумите и/или гумените вериги, се прилага
най-високият размер на продуктовата такса
за гуми и/или гумени вериги, определен в
приложение № 1.
Раздел IV
Продуктова такса за опаковани стоки
Чл. 16. (1) За заплащане на продуктова
такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на
пазара опаковани стоки, съставят месечна
справка-декларация по приложение № 15.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец и
съдържа данни за пуснатите на пазара опа
ковани стоки през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса за
съответния месец се определя въз основа на
количеството на опаковъчните материали, съ
ответстващи на пуснатите на пазара опаковани
стоки или използваните за опаковане на стоки
на мястото на продажба, и единичния размер
на продуктовата такса по приложение № 3.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съхранява от лицата, които пускат на
пазара опаковани стоки, в срок 5 години от
съставянето є и се представя при поискване
от компетентните органи.
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(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара опаковани стоки/опако
въчни материали, се съставя нулева месечна
справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда публи
кува на интернет страницата си информация
за постъпилите средства от такси за опако
вани стоки/опаковъчни материали за всяко
тримесечие на съответната година.
Чл. 17. (1) При неизпълнение на която и да
е от целите по оползотворяване и рециклиране
на отпадъци от опаковки от организациите по
оползотворяване и от лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, се заплаща
пълният размер на продуктовата такса за ця
лото колическтво пуснати на пазара опаковки
през предходната година, независимо от вида
на материала.
(2) При непредставяне на доклад с фактиче
ски констатации по чл. 54, ал. 1 от Наредбата
за опаковките и отпадъците от опаковки, при
ета с Постановление № 271 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.), се заплаща пъл
ният размер на продуктовата такса за цялото
количество пуснати на пазара опаковки през
предходната година, независимо от вида на
материала.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е въз
можно да се установи количеството пуснати
на пазара опаковки през предходната година,
се вземат предвид планираните количества
опаковки за пускане на пазара през съответ
ната година съгласно програмата по чл. 53,
ал. 1 ЗУО.
(4) В случаите по ал. 2, когато не е въз
можно да се установи видът на опаковъчния
материал, се прилага най-високият размер на
продуктовата такса за опаковки, определен в
приложение № 3.
Раздел V
Продуктова такса за батерии и акумулатори
Чл. 18. (1) За заплащане на продуктовата
такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат
на пазара батерии и акумулатори, съставят
месечна справка-декларация по приложение
№ 16 за пуснатите на пазара батерии и аку
мулатори и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец и
съдържа данни за пуснатите на пазара батерии
и акумулатори през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месеч
ната справка-декларация по ал. 1 се определя
въз основа на количеството пуснати на пазара
батерии и акумулатори и единичния размер
на продуктовата такса по приложение № 5.
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(4) Месечната справка-декларация се съх
ранява от лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, за срок 5 години от
съставянето є и се представя при поискване
от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара батерии и акумулатори, се
съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда публи
кува на интернет страницата си информация
за постъпилите средства от такси за батерии
и акумулатори за всяко тримесечие на съот
ветната година.
Чл. 19. (1) Продуктова такса се заплаща
само за неизпълнената цел по събиране на
негодни за употреба батерии и акумулатори в
пълен размер за цялото количество за съответ
ния вид батерии и акумулатори по смисъла на
§ 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за батерии и акумулатори и за
негодните за употреба батерии и акумулатори,
пуснати на пазара през предходната година.
(2) Продуктова такса се заплаща само за
неизпълнената цел по рециклиране по чл. 18,
ал. 2 от Наредбата за батерии и акумулатори
и за негодните за употреба батерии и акуму
латори в пълен размер за цялото количество
батерии и акумулатори от съответния вид
по химичен състав, пуснати на пазара през
предходната година.
(3) При непредставяне на доклад с фактиче
ски констатации по чл. 61, ал. 1 от Наредбата
за батерии и акумулатори и за негодните за
употреба батерии и акумулатори се заплаща
пълният размер на продуктовата такса за ця
лото количество пуснати на пазара батерии и
акумулатори през предходната година.
(4) В случаите по ал. 3, когато не е въз
можно да се установят количеството и видът
пуснати на пазара батерии и акумулатори през
предходната година, се вземат предвид пла
нираните количества батерии и акумулатори
от съответния вид за пускане на пазара през
съответната година съгласно програмата по
чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(5) В случаите по ал. 3, когато не е възможно
да се установи химичният състав на батериите
и акумулаторите, се прилага най-високият
размер на продуктовата такса за батерии и
акумулатори, определен в приложение № 5.
Раздел VI
Продуктова такса за масла
Чл. 20. (1) За заплащане на продуктовата
такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на
пазара масла, съставят месечна справка-де
кларация по приложение № 17 за пуснатите
на пазара масла и за размера на продукто
вата такса.
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(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец и
съдържа данни за пуснатите на пазара масла
през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месеч
ната справка-декларация по ал. 1 се определя
въз основа на количеството пуснати на пазара
масла и единичния размер на продуктовата
такса по приложение № 6.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съхранява от лицата, които пускат на пазара
масла, за срок 5 години от съставянето є и се
представя при поискване от компетентните
органи.
(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара масла, се съставя нулева
месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда публи
кува на интернет страницата си информация
за постъпилите средства от такси за масла
за всяко тримесечие на съответната година.
Чл. 21. (1) При неизпълнение на целта по
оползотворяване на отработени масла от ор
ганизациите по оползотворяване и от лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
се заплаща пълният размер на продуктовата
такса за цялото количество пуснати на пазара
масла през предходната година.
(2) При непредставяне на доклад с фактиче
ски констатации по чл. 55, ал. 1 от Наредбата
за отработените масла и отпадъчните нефто
продукти, приета с Постановление № 352 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от
2013 г.), се заплаща пълният размер на про
дуктовата такса за цялото количество пуснати
на пазара масла през предходната година.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е въз
можно да се установи количеството пуснати
на пазара масла през предходната година, се
вземат предвид планираните количества масла
за пускане на пазара през съответната година
съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
Раздел VII
Продуктова такса за електрическо и електронно оборудване
Чл. 22. (1) За заплащане на продуктовата
такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на
пазара EEO, съставят месечна справка-де
кларация по приложение № 18 за пуснатото
на пазара ЕЕО и за размера на определената
такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съставя до 15-о число на текущия месец за
предходния месец и съдържа данни за пусна
тото на пазара ЕЕО през предходния месец.
(3) Размерът на прод у к товата такса в
месечната справка-декларация по ал. 1 се
определя въз основа на количеството пус
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нато на пазара ЕЕО и единичния размер на
продуктовата такса по приложение № 7 или
по приложение № 8.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1
се съхранява от лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, за срок 5 години от съставянето є и се
представя при поискване от компетентните
органи.
(5) Когато през предходния месец не е
пускано на пазара ЕЕО, се съставя нулева
месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда публи
кува на интернет страницата си информация
за постъпилите средства от такси за ЕЕО за
всяко тримесечие на съответната година.
Чл. 23. (1) При неизпълнение на целта по
събиране на излязло от употреба електриче
ско и електронно оборудване (ИУЕЕО) се
заплаща пълният размер на продуктовата
такса за цялото количество електрическо и
електронно оборудване, пуснато на пазара
през предходната година.
(2) Продуктова такса се заплаща само
за неизпълнената цел по оползотворяване
или повторно използване и рециклиране на
ИУЕЕО в пълен размер за цялото количество
електрическо и електронно оборудване от
съответната категория по приложение № 1
или по приложение № 3 към Наредбата за
излязлото от употреба електрическо и елек
тронно оборудване, пуснато на пазара през
предходната година.
(3) При непредставяне на доклад с факти
чески констатации по чл. 59, ал. 1 от Наред
бата за излязлото от употреба електрическо
и електронно оборудване се заплаща пълният
размер на продуктовата такса за цялото коли
чество електрическо и електронно оборудване,
пуснато на пазара през предходната година.
(4) В случаите по ал. 3, когато не е възмож
но да се установи количеството електрическо
и електронно оборудване, пуснато на пазара
през предходната година, се вземат предвид
планираните количества електрическо и елек
тронно оборудване за пускане на пазара през
съответната година съгласно програмата по
чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(5) В случаите по ал. 3, когато не е възможно
да се установи категорията на електрическо
то и електронното оборудване, се прилага
най-високият размер на продуктовата такса
за електрическо и електронно оборудване,
определен в приложение № 7 или в прило
жение № 8.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОДУК
ТОВА ТАКСА
Чл. 24. (1) Лица, които не са производи
тели на пластмасови торбички за пазаруване
и на продукти по чл. 3, ал. 1 и изпращат от
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територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС, и/или изна
сят такива с вече платена продуктова такса
в ПУДООС или заплатено възнаграждение
на организация по оползотворяване, имат
право на възстановяване на платената такса
или възнаграждение въз основа на докумен
ти, удостоверяващи съответния износ и/или
изпращане.
(2) В срок до 3 месеца след направения из
нос и/или изпращане лицата по ал. 1 подават
в ПУДООС следните документи за възста
новяване на платената в ПУДООС такса за
съответните продукти:
1. копие на първичен счетоводен документ
за придобитите продукти с включена продук
това такса;
2. копие от платежния документ, доказващ
внесената продуктова такса за съответните
продукти по банковата сметка на ПУДООС;
3. копие на фактура при изпращане от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС, и/или износа,
копие на фактура, проформа-фактура или друг
равностоен документ, доказващи изпращането
от територията на страната до територията
на държава – членка на ЕС, или износа на
съответните продукти;
4. заявление по образец съгласно прило
жение № 19;
5. декларация за удостоверяване на заплате
на продуктова такса за съответните продукти
съгласно приложение № 9 към чл. 6;
6. международна товарителница;
7. други документи в зависимост от вида
на продуктите:
а) за масла, чрез които може да се дока
же съответствието между закупените мас
ла – предмет на износ и/или изпращане, и
маслата, за които се изисква възстановяване
на продуктовата такса;
б) за МПС – копие на представените дока
зателства в съответната служба по регистрация
на МПС, че превозното средство, за което
е платена продуктова такса в ПУДООС, се
изнася от страната;
в) копие на спецификация, опаковъчен
лист или равностоен документ с описание на
съдържанието за придобитите и изнесените
или изпратените от територията на страната
към територията на друга страна – членка
на ЕС, продукти в случаите, когато такъв се
изисква.
(3) Лица, които не са производители на
продукти по чл. 3, ал. 1, с изключение на
МПС и опаковки, и които изпращат от те
риторията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС, и/или изнасят
продукти, в които са вложени гуми, гумени
вериги, батерии и акумулатори, масла и/или
ЕЕО, за които е заплaтена продуктова такса
в ПУДООС, имат право на възстановяване
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на платената такса за вложените гуми, гу
мени вериги, батерии и акумулатори, масла
и/или ЕЕО в 30-дневен срок от подаване на
документите, удостоверяващи пред ПУДООС
съответния износ и/или изпращане.
(4) Лицата по ал. 3 удостоверяват извърше
ното изпращане от територията на страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС, и/или износ, като представят пред
ПУДООС документите по ал. 2, както и други
документи, удостоверяващи влагането на гуми,
гумени вериги, батерии и акумулатори, масла
и/или ЕЕО в съответния продукт.
(5) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда след
установяване на основателността на искането
възстановява сумата по сметка на лицата по
ал. 1, 3 и 7 в 30-дневен срок от подаване на
документите по ал. 2, 4 и/или 7.
(6) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда отказва
възстановяване на сумата, когато:
1. липсва някой от документите, определени
в ал. 2, 4 и/или 7;
2. исканата за възстановяване сума не съ
ответства на сумата в представените съгласно
ал. 2, 4 и/или 7 документи;
3. сумата се отнася за продукт, определен в
молба-декларацията, за който не е заплатена
продуктовата такса;
4. възстановяваната продуктова такса е за
различен продукт от този, за който е запла
тена таксата;
5. вече е възстановена продуктовата такса
за същия продукт.
(7) Платеното на организация по оползот
воряване възнаграждение се възстановява на
лицата по ал. 1 по ред, определен в договора
с организацията.
(8) Лицата, внесли погрешно продуктови
такси поради тех ническ и неточности, до
един месец след установения грешен превод
подават в ПУДООС следните документи за
възстановяване на платената такса за съот
ветните продукти:
1. писмено заявление, в което се описва
допуснатата грешка;
2. копие на първичен счетоводен документ;
3. копие от платежния документ, доказващ
внесената продуктова такса за съответните
продукти по банковата сметка на ПУДООС.
Чл. 25. (1) Организацията по оползотворя
ване издава на своите членове удостоверение
по образец съгласно приложение № 20.
(2) Копие на удостоверението по ал. 1 и
по чл. 11, ал. 4 се предоставя при поискване
на компетентните органи при внос или при
въвеж дане на територи ята на Реп ублика
България на продуктите по чл. 3, ал. 1, как
то и при последваща проверка от страна на
органите на Министерството на околната
среда и водите.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Гума“ е еластична обвивка, включваща
комплектуващи изделия (колани) и предназна
чена за монтаж върху джантата на колелото на
транспортно средство, в т.ч. гумените вериги.
2. „Гумена верига“ е гумено техническо
изделие във вид на безконечна, профилирана,
гумена лента, армирана със стоманени нишки
и вложки и предназначена за задвижване на
трактори, комбайни, минитоварачи, минибагери, асфалтополагащи машини и др.
3. „Лица, които пускат на пазара на тери
торията на Република България продукти по
чл. 3, ал. 1“ са производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от територията на друга държа
ва – членка на ЕС, или внасят от държава
извън ЕС съответните продукти и ги пре
доставят на друго лице срещу заплащане или
безплатно, и/или ги използват като част от
търговска, производствена или професионална
дейност с цел продуктът да бъде разпространен
или използван на територията на Република
България.
4. „Много тънки пластмасови торбички
за пазаруване“ са пластмасови торбички за
пазаруване с дебелина на стената под 15 мик
рона, чието използване се налага за целите
на хигиената или които се предлагат като
първични опаковки за насипна храна, когато
това помага за предотвратяване на разхища
ването на храни.
5. „Нови моторни п ревозни средст ва“
са моторни превозни средства, които не са
изминали повече от 6000 км и се пускат на
пазара за първи път или се придобиват за
лична употреба в резултат на въвеждането
им на територията на Република България от
друга държава – членка на ЕС, или се внасят
от държава извън ЕС, или не са изминали
повече от 6 месеца от датата на първата им
регистрация.
6. „Нулева месечна справка-декларация“
е декларацията, която се попълва при липса
на пуснати на пазара продукти по чл. 3, ал. 1
през предходния месец, в която се попълват
нулеви количества.
7. „Продуктова такса“ е таксата, която се
заплаща за пластмасови торбички за пазару
ване и за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци,
както и за МПС, придобивани за лична упо
треба чрез въвеждането им на територията
на страната от друга държава – членка на
ЕС, или внасянето им от държава извън ЕС.
8. „Пускане на пазара“ е пускането на па
зара на продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци
по смисъла на съответната наредба по чл. 13,
ал. 1 ЗУО.
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9. „Пускане на пазара на пластмасови тор
бички за пазаруване“ е първото предоставяне
на пластмасови торбички за пазаруване на
разположение на друго лице, безплатно или
срещу заплащане, с цел те да бъдат разпрос
транени и/или използвани на територията на
Република България, както и въвеждането
на територията на страната от друга държа
ва – членка на ЕС, или внасяне от държава
извън ЕС на продукти от дадено лице за
негова собствена търговска, производствена
или професионална дейност.
10. „Пластмаса“ е полимер по смисъ
ла на чл. 3, параграф 5 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по хими
кали, за изменение на Директива 1999/45/EО
и за отмяна на Регламент (EИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (EО) 1488/94 на Коми
сията, както и на Директива 76/769/EИО на
Съвета и директиви 91/155/EИО, 93/67/EИО,
93/105/EО и 2000/21/EО на Комисията (ОВ,
L 396 от 30.12.2006 г.), към който може да са
добавени добавки или други вещества и който
може да функционира като основен структурен
компонент за торбички за пазаруване.
11. „Пластмасови торбички за пазаруване“
са торбички за пазаруване със или без дръжка,
произведени от пластмаса, които се предлагат
на потребителите на мястото на продажба на
стоките или продуктите.
12. „Разградими при окисляване пластма
сови торбички за пазаруване“ са пластмасови
торбички за пазаруване, произведени от пласт
масови материали, които съдържат добавки,
действащи като катализатор за разпадането на
пластмасовия материал на микрофрагменти.
13. „Тънки пластмасови торбички за пазару
ване“ са пластмасови торбички за пазаруване
с дебелина на стената под 50 микрона.
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
Директива 2015/720 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2015 г. за измене
ние на Директива 94/62/ЕО по отношение
на намаляване на потреблението на тънки
пластмасови торбички за пазаруване (OB, L
115/11 от 6 май 2015 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на от
падъците.
§ 4. Наредбата влиза в сила в двумесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 7, ал. 4, който влиза в
сила от 1 декември 2016 г.
§ 5. Контролът по изпълнението на наред
бата се възлага на министъра на околната
среда и водите.
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ГУМИ И ГУМЕНИ ВЕРИГИ
Код на гумите и
гумените вериги с
единично тегло до
20 кг

За гуми и гумени вериги с
единично тегло до 20 кг

Код на гумите и
гумените вериги
с единично тегло
над 20 кг

(лв./кг)

За гуми и гумени вериги с
единично тегло над 20 кг
(лв./кг)

11

нови

0,30

21

нови

0,20

12

регенерирани

0,40

22

регенерирани

0,30

13

втора употреба

4,00

23

втора употреба

2,00

14

гумени вериги

0,30

24

гумени вериги

0,20

Единичният размер на таксата (Е) се определя в зависимост от теглото на един брой гума или гумена
верига.
Размерът на продуктовата такса за гуми и гумени вериги се определя по формулата:
P = Т × Е, където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т – количеството гуми или гумени вериги в кг;
E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 2
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС)
Вид на двигателя
Автомобили с двигатели
с вътрешно горене
(лв./бр.)

Хибридни автомобили
(лв./бр.)

Нови*

138

124

До 5 години

194

170

От 5 до 10 години

260

215

Над 10 години

275

227

Възраст на автомобила

Електромобили
(лв./бр.)

102

* Нови МПС за целта на наредбата са тези МПС, за които е налице едно от следните условия:
1. моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи
път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република
България от друга държава – членка на ЕС, или се внасят от държава извън ЕС, или
2. не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация.

Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1, т. 3
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ
Опаковъчен материал

Кодове *

Продуктова такса
(лв./кг)

1

2

3

Пластмаси

01 – 19

2,33

Хартия, картон и велпапе

20 – 39

0,67

Метали

40

0,13

Алуминий

41

0,60

Стъкло

70 – 79

0,20

Композитни материали

80 – 99

1,73
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Дърво

50 – 59

0,40

Текстил

60 – 69

0,80

Керамика, порцелан, седеф и други, неупоме
нати по-горе

0,80

* Кодовете са съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
Размерът на продуктовата такса за опаковки се определя по формулата:
P = Т × Е, където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т – количеството на опаковъчния материал в кг;
E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1, т. 4
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ
Продуктова такса
(лв./бр.)

Тънки пластмасови торбички за пазаруване

0,55

Приложение № 5
към чл. 3, ал. 1, т. 5
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Вид на батерията/акумулатора съгласно
определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от до
пълнителните разпоредби на Наредбата
за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори

Код
№

Вид на батериите и акумулаторите
съгласно химичния състав

Продуктова
такса
(лв./кг)

1

2

3

4

1. ПОРТАТИВНИ

1.1.

С манганов диоксид, алкални

6,00

1.2.

С манганов диоксид, различни от
алкалните

6,00

1.3.

С живачен оксид

6,00

1.4.

Със сребърен оксид

6,00

1.5.

Литиево-йонни

6,00

1.6.

Други с литий

6,00

1.7.

Въздушно-цинкови

6,00

1.8.

Никелово-кадмиеви

6,00

1.9.

Оловно-кисели

0,60

1.10
2. АВТОМОБИЛНИ

3. ИНДУСТРИАЛНИ

Други

6,00

2.1.

Оловно-кисели

0,60

2.2.

Никелово-кадмиеви

2,00

2.3.

Други

2,00

3.1

Със сребърен оксид

5,50

3.2.

Литиево-йонни

5,50

3.3.

Други с литий

5,50

3.4.

Въздушно-цинкови

5,50

3.5.

Оловно-кисели

0,60

3.6.

Никелово-кадмиеви

2,00

С Т Р.
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3.7.

Никелово-железни

2,00

3.8.

Никелово-хидридни

2,00

3.9.

Други

5,50

Забележка.
Размерът на продуктовата такса за батерии или акумулатори се определя по формулата:
P = Т × Е, където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т – количеството батерии или акумулатори в кг;
E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Приложение № 6
към чл. 3, ал. 1, т. 6
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА МАСЛА
Код

Вид на маслата

1

2

Продуктова такса
(лв./кг)
3

1

Моторни – минерални

0,64

2

Компресорни – минерални

0,64

3

Турбинни – минерални

0,64

4

Течности за хидравлични трансмисии – минерални

0,64

5

Масла за зъбни предавки – минерални

0,64

6

Масла за обработка на метали – минерални

0,64

7

Формовъчни масла – минерални

0,64

8

Антикорозионни масла – минерални

0,64

9

Електроизолационни масла – минерални

0,64

10

Смазочни – минерални

0,64

11

Смазочно-охлаждащи течности – минерални

0,64

12

Моторни – синтетични

0,64

13

Компресорни – синтетични

0,64

14

Турбинни – синтетични

0,64

15

Течности за хидравлични трансмисии – синтетични

0,64

16

Масла за зъбни предавки – синтетични

0,64

17

Масла за обработка на метали – синтетични

0,64

18

Формовъчни масла – синтетични

0,64

19

Антикорозионни масла – синтетични

0,64

20

Електроизолационни масла – синтетични

0,64

21

Смазочни – синтетични

0,64

22

Смазочно-охлаждащи течности – синтетични

0,64

23

Моторни – полусинтетични

0,64

24

Компресорни – полусинтетични

0,64

БРОЙ 30
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25

Турбинни – полусинтетични

0,64

26

Течности за хидравлични трансмисии – полусинтетични

0,64

27

Масла за зъбни предавки – полусинтетични

0,64

28

Масла за обработка на метали – полусинтетични

0,64

29

Формовъчни масла – полусинтетични

0,64

30

Антикорозионни масла – полусинтетични

0,64

31

Електроизолационни масла – полусинтетични

0,64

32

Смазочни – полусинтетични

0,64

33

Смазочно-охлаждащи течности – полусинтетични

0,64

Забележка.
Размерът на продуктовата такса за масла се определя по формулата:
P = Т × Е, където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т – количеството масла в кг;
E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Приложение № 7
към чл. 3, ал. 1, т. 7
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЕЕО)
Номер по приложение № 1 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване (НИУЕЕО)

За 2015 г.,
2016 г. и
2017 г.

№

Наименование на позицията

(лв./кг)

1

2

3

1

Големи домакински уреди
Големи уреди за охлаждане
Хладилници
Замразители

1,55

Други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна
Климатични инсталации
Други видове уреди, попадащи в категория 1 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2,
т. 1 от НИУЕЕО
2

Малки домакински уреди
Всички видове малки домакински уреди, попадащи в категория 2 на приложение
№ 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3

3,35

Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване
Всички видове информационно-технологично и телекомуникационно оборудване,
попадащи в категория 3 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

4

0,90

1,95

Потребителски уреди и фотоволтаични панели
Телевизори

2,80

Други видове уреди, попадащи в категория 4 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2,
т. 1 от НИУЕЕО

1,95
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Осветителни тела
Осветителни тела за флуоресценти лампи с изключение на осветителни тела в
домакинствата
Друго оборудване за осветление или оборудване за разпръскване или контролиране
на светлина с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка
Други видове осветителни тела, попадащи в категория 5 на приложение № 2 към
чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

6

9

3,35

Медицински изделия (с изключение на всички имплантирани и замърсени продукти)
Замразители

1,55

Други видове медицински изделия, попадащи в категория 8 на приложение № 2
към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3,35

Инструменти за мониторинг и контрол
Други видове инструменти за мониторинг и контрол, попадащи в категория 9 на
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

10

3,35

Играчки, уреди за спорт и отдих
Всички видове играчки, уреди за спорт и отдих, попадащи в категория 7 на прило
жение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

8

4,25

Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи единици стационарно промишлено оборудване)
Всички видове електрически и електронни инструменти, попадащи в категория 6
на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

7

3,35

3,35

Автомати
Автомати за горещи или студени бутилки или за метални кутии

1,55

Други видове автомати и уреди, попадащи в категория 10 на приложение № 2 към
чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

0,90

Забележка.
Размерът на продуктовата такса за ЕЕО се определя по формулата:
P = Т × Е, където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т – количеството ЕЕО в кг;
E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Приложение № 8
към чл. 3, ал. 1, т. 7
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
(ЕЕО)
За 2018 г. и
Номер по приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и
всяка следваща
електронно оборудване
година
№

Наименование на позицията

(лв./кг)

1

2

3

1

Топлообемно оборудване

1,55

2

Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-го
ляма от 100 cm 2

3,35

3

Лампи

4,25

4

Големи уреди

0,90

БРОЙ 30
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5

Малки уреди

3,35

6

Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито
един от външните размери не надвишава 50 cm)

1,95

Забележка.
Размерът на продуктовата такса за ЕЕО се определя по формулата:
P = Т × Е, където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т – количеството ЕЕО в кг;
E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Приложение № 9
към чл. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПЛАЩАНЕТО НА ПРОДУКТОВА ТАКСА
ЗА ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1
№ ....................... от ........................... г.
1. Лице, което пуска на пазара продукти (наименование, ЕИК):

2. Представлявано от (име и фамилия, длъжност):
3. Седалище на физическо лице/юридическо лице (адрес по съдебната регистрация, телефон и факс):

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА:
гуми/гумени вериги
опаковани стоки/опаковъчни материали
масла
батерии и акумулатори
електрическо и електронно оборудване
пластмасови торбички за пазаруване
ПРОДАДЕНИ НА:
4. Наименование на физическото/юридическото лице:
по наш първичен счетоводен документ № ……………………….….....…………… дата: …………...………...........………………
по наш първичен счетоводен документ № ……………………….….....…………… дата: …………...………...........………………
по наш първичен счетоводен документ № ……………………….….....…………… дата: …………...………...........………………
по наш първичен счетоводен документ № ……………………….….....…………… дата: …………...………...........………………
по наш първичен счетоводен документ № ……………………….….....…………… дата: …………...………...........………………
Е ЗАПЛАТЕНА ПО СМЕТКА № BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 на ПУДООС
НА ДАТА:
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.
(място и дата на деклариране)

(подпис и печат на лицето, което
пуска на пазара продуктите)

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

Приложение № 10
към чл. 8, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ
ЗА ПАЗАРУВАНЕ
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период
1.1. От ……………………….. до ……………………………. г.
2. Данни за лицето, което пуска на пазара пластмасови торбички за пазаруване
2.1. Пълно наименование:
2.2. Адрес:
2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:
3. Количество на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване
Внесени или
придобити от
страни от ЕС

Произведени

Общо за месеца

Единичен
размер на
таксата *

Дължима
сума

(брой)

(брой)

(брой)

(в лв.)

(в лв.)

а

б

а+б

в

(а+б)х в

Много тънки пластма
сови торбичк и за па
заруване без способ за
захващане с дебелина на
стената под 15 микрона

0,00

0,00

Тънки пластмасови тор
бички за пазаруване с
дебелина на стената под
25 микрона и размери
под 390/490 мм и без
обозначение с надписи на
български език съгласно
чл. 4, ал. 1, т. 6, буква „в“

0,55

Тънки пластмасови тор
бички за пазаруване с
дебелина на стената от
25 до 50 микрона

0,00

0,00

Пластмасови торбички с
дебелина на стената над
50 микрона

0,00

0,00

Биоразградими, отгова
рящи на изискванията на
чл. 4, ал. 1, т. 8.

0,00

0,00

Вид

* Единичният размер на таксата е съгласно приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 4.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)
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Приложение № 11
към чл. 10, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МПС
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период
1.1. От ……………………….. до……………………………. г.
2. Данни за лицето, което пуска на пазара МПС
2.1. Пълно наименование:
2.2. Адрес:
2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:
3. Количество на пуснатите на пазара МПС

№
по
ред

Първичен счетово
ден документ, из
даден или получен
през месеца
(номер)

Вид
автомобил

Възраст на
МПС*

Тарифен код
или код по Брой
ПРОДПРОМ

(дата)
1

2

3

4

Единичен
размер на
таксата**

Дължима
сума

(в лв.)

(в лв.)

6

(5)х(6)

5

Нови
Автомобили
с двигатели До 5 години
с вътрешно От 6 до 10 години
горене
Над 10 години
Нови
Хибридни До 5 години
автомобили
От 6 до 10 години
Над 10 години
Електромо
били

-

* Възрастта на МПС е съгласно колона 1 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 и не се отнася до
електромобили.
** Единичният размер на таксата е съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.
Забележки:
1. В колона 1 производителите попълват №/дата на първичен счетоводен документ, а лицата, които внасят
МПС и/или ги въвеждат от страни – членки на ЕС, попълват №/дата на Интрастат протокол, Единен
административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба или вносна фактура
(инвойс), издадени или получени през месеца.
2. Лицата попълват колона 2 с информация от съответния документ по колона 1 в зависимост от това,
дали внасят (въвеждат), или произвеждат МПС.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)

С Т Р.
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Приложение № 12
към чл. 11, ал. 1, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
от
Лице, което пуска на пазара МПС, или лице, което внася и/или въвежда МПС на територията на
Република България за лична употреба:
.............................................................................................................................................................................................. ,
(фирмено наименование по регистрация, ЕИК/трите имена на лицето, което въвежда МПС, ЕГН)
представлявано от:
..............................................................................................................................................................................................
(трите имена на представляващия по регистрация/упълномощено лице, ЕГН)
Седалище и адрес на управление по регистрация/постоянен адрес по лична карта:
..............................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Задълженията на …………………...............................................……………………………………………………..
(физическото лице/едноличния търговец/юридическото лице, пускащо на пазара моторно превозно средство
(МПС) или придобиващо го за лична употреба)
по чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците задължения за разделно събиране и третиране,
както и за постигане на съответните цели за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба
и оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се изпълняват:
ð 1.1. чрез колективна система, представлявана от ......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
(организация по оползотворяване на ИУМПС)
за което е сключен договор № …….............…. от …………..............…. г., валиден до ………….......................….. г.
ð 1.2. индивидуално съгласно разрешение № ………........................................................………………………... г.;
ð 1.3. чрез заплащане на продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околна среда и водите.
2. Моторно превозно средство:
марка ............................…………………….………...............………............................……………………....................…………………….
модел ............................…………………….………...............………............................……………………....................…………………….
възраст (година на производство) ............................…………………….……….......................…………………….………..........
ð нови
ð до 5 години
ð от 6 до 10 години
ð над 10 години
категория ............................…………………….………...............………............................……………………....................…………………….
тегло ............................…………………….………...............………............................……………………....................…………..………….
идентификационни номера ..........................................................................................................................................
(№ на двигател и № на рама)
други данни ............................…………………….………...............………............................……………………....................………….
2.7.1. е закупено от:
............................…………………….………...............………............................……………………....................……………………..............
(трите имена и ЕГН на купувача или наименование и ЕИК на едноличния търговец/юридическото лице)
2.7.2. е придобито за лична употреба от:
............................…………………….………...............………............................……………………....................……………………..............
(наименование на държава – членка на ЕС, или на трета страна)
ПРИЛАГАМ:
Копие на удостоверение по приложение № 13 от Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктовата такса, издадено от:
............................…………………….………...............………............................……………………....................……………………..............
(организация по оползотворяване на ИУМПС)
или
ð Копие от платежно нареждане за заплатена продуктова такса по банков път към ПУДООС.
Декларацията се издава, за да послужи пред органите на Министерството на вътрешните работи за
регистрация на посоченото МПС по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане
в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за попълване на неверни
данни.
ð

Дата:

Декларатор:
(трите имена и подпис, длъжност и печат)
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Приложение № 13
към чл. 11, ал. 4
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ..................../................... г.
от
.............................................................................................................................................................................................
(организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, притежаваща
Разрешение № .........................................../..........................., със срок на действие от .......................................
до .........................................., издадено от министъра на околната среда и водите)
ЕИК: ............................................,
Седалище и адрес на управление: …….............................................................................................………………………
(по регистрация)
Представлявано от: …….........................................................................................................................……………………….
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
............................…………………….………...............………............................……………………....................……………………..............
(наименование на физическото лице/едноличния търговец/юридическото лице)
ЕИК/ЕГН: ............................................
Седалище и адрес на управление по регистрация/постоянен адрес:
............................…………………….………...............………............................……………………....................……………………..............
Представлявано от: ……........................................................................................................................……………………….
въз основа на договор № …………….. от …………….. г.
участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците за периода
от ................................................................................................................................................………………………
до ......................................................................................................................................................................
(посочва се срокът на действие на договора)
и не представя платежно нареждане за паричен превод по сметката на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за:
МПС:
марка ............................…………………….………...............………............................……………………....................…………………….
възраст (година на производство): ............................…………………….……….......................…………………….………..........
идентификационни номера: ..........................................................................................................................................
(№ на двигател и № на рама)
други данни ............................…………………….………...............………............................……………………....................………….
Дата:
Изготвил:
		

(име, длъжност, подпис, печат)

Приложение № 14
към чл. 14, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ГУМИ И/ИЛИ ГУМЕНИ ВЕРИГИ
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период:

от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара гуми и/или гумени вериги
Пълно наименование:
Адрес:
ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер E-mail:
(ИН) по ЗДДС:
Лице за контакт:

С Т Р.
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3. Количество на пуснатите на пазара гуми и/или гумени вериги през месеца
№ Първичен счетоводен документ,
по
издаден или получен през
ред
месеца

(№ на документа)

Тарифен код или
Вид на
Нетно
Единичен
Общ
Код по
гумите тегло на
размер на
размер
ПРОДПРОМ на
и/или
гумите продуктовата на опре
видовете гуми
на гу
и/или
такса за гу делената
и/или гумени ве мените
на гу
мите и/или продук
риги, пуснати на
вериги мените
гумените
това
пазара през месеца по код вериги
вериги
такса

(дата)

1

(брой)
2

3

(в кг)

(лв./кг)

(в лв.)

4

5

6

Забележки:
1. В колона 1 производителите попълват №/дата на първичен счетоводен документ, а лицата, които внасят
гуми и/или гумени вериги, и/или ги въвеждат от страни – членки на ЕС, попълват №/дата на Интрастат
протокол, Единен административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба или
вносна фактура (инвойс), издадени или получени през месеца.
2. Лицата попълват колона 2 с информация от съответния документ по колона 1 в зависимост от това
дали внасят (въвеждат), или произвеждат гуми и/или гумени вериги.
3. В колона 3 се попълва код за съответния вид гуми и/или гумени вериги съгласно приложение № 1.
4. В колона 4 се попълва нетното тегло на внесените, въведените и произведените гуми и/или гумени
вериги по съответния документ, описан в колона 1.
5. В колона 5 се попълва единичният размер на таксата за съответния вид гуми или гумени вериги съ
гласно приложение № 1.
6. В колона 6 се попълва общият размер на определената продуктова такса като произведение от колона 4
и колона 5.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
(име, подпис и печат)

Приложение № 15
към чл. 16, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ
1. Данни за отчетния период:

№ ....................... от ........................... г.
от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара опаковани стоки
Пълно наименование:
Адрес:
ЕИК:
Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

Телефон/факс:
E-mail:

Лице за контакт:
3. Количество на пуснатите на пазара опаковани стоки през месеца
Количество на опаковките
през период
от внесени от произ общо
стоки или ведени и за ме
Опаковъчен материал
стоки, въ продаде сеца
ведени от ни стоки
страни от
ЕС
категория
подкатегория
код1
(в кг)
(в кг)
(в кг)
1
Стъкло,
от което:

2
общо
безцветно
зелено
кафяво

3
70 – 79

4

5

6

Размер на про
дуктовата такса
едини
общ
чен
размер3
2
размер

(лв./кг)

(в лв.)

7

8

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

1
Пластмаси, от общо
които:
PET
HDPE

2

ВЕСТНИК

3
01 – 19

4

С Т Р. 2 5
5

6

7

8

PVC
LDPE
PP
PS
други
Хартия и картон

20 – 39

Метали,
от които:

40, 41

общо
стомана
алуминий

Композитни,
от които:

общо

80 – 99

картонени опаковки за теч
ности
предимно от пластмаси
предимно от картон
предимно от бяла ламарина
предимно от алуминий
други

Дървесина
50 – 59
Други (в т.ч. текстил, керамика, порцелан,
седеф и др.)
ОБЩО
1. Код на опаковъчния материал съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковки и отпадъците
от опаковки.
2. Единичният размер на продуктовата такса е съгласно приложение № 3.
3. Общ размер на определената продуктова такса за съответния материал (колона 8 = колона 6 ×
единичния размер в колона 7).
Дек ларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни,
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упъл
номощаване:
(име, подпис и печат)

Приложение № 16
към чл. 18, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И/ИЛИ
АКУМУЛАТОРИ И ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период:

от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара батерии и/или акумулатори
Пълно наименование:
Адрес:
ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

С Т Р.
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3. Количество на пуснатите на пазара батерии и/или акумулатори и размер на продуктовата такса
№
по
ред

№/дата на Вид на ба
първичния
терията/
счетоводен
акумула
документ, в тора или
т. ч.:
елемента*
Интрастат
декларации,
Единни
админи
стративни
документи
за допускане
за свободно
обращение и
крайна упо
треба
и др.

1

2

3

Тарифен код
Общ брой на
(попълва се
батериите/
информация
акумула
от електрон
торите или
ните дневници елементите,
за Интрастат
пуснати на
трансакциите
пазара на
за предход
Република
ния месец и
България
Единен адми
нистративен
документ за
допускане за
свободно обра
щение и край
на употреба)
(в бр.)
4

Общо тегло Единичен Размер на
на съответ размер на определена
та продук
ния вид ба
таксата
това такса
терии/
(колона
6 ×
акумулатори
колона 7)
или елемен
ти, пуснати
на пазара

(в кг)

(лв./кг)

(в лв.)

6

7

8

5

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
(име, подпис и печат)

Забележка.
Колона 3 – попълва се № по ред по приложение № 5 и видът на батерията/акумулатора – портативни,
автомобилни, индустриални, съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Приложение № 17
към чл. 20, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА МАСЛА И ЗА РАЗМЕРА НА
ПРОДУКТОВАТА ТАКСА
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период:

от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара масла
Пълно наименование:
Адрес:
ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

БРОЙ 30
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3. Количество на пуснатите на пазара масла и размер на продуктовата такса
№
по
ред

№/дата на
първичния
счетоводен
документ,
в т. ч.:
Интрастат
декларации,
Единни адми
нистративни
документи за
допускане за
свободно обра
щение и крайна
употреба и др.

1

Масла
тарифен код
(попълва се
информация за
кодовете на
стоките от
електронните
Интрастат днев
ници за присти
гания и
Единен админи
стративен доку
мент за допуска
не за свободно
обращение и
крайна употреба
за предходния
месец)

код
(съгласно
приложе
ние № 6)

3

4

2

Тегло на
маслата,
пуснати на
пазара за
съответния
код

Размер на
продуктовата
такса,
определен
съгласно
приложение
№ 6

Размер на
продуктовата
такса по
съответния
първичен
счетоводен
документ

(в кг)

(лв./кг)

(в лв.)

5

6

7

Общо:

Общо:

Дек ларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни,
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
(име, подпис и печат)

Забележки:
1. Лицата, които внасят масла, в колона 3 попълват данни по съответните тарифни кодове от Единни
административни документи за допускане за свободно обращение и крайна употреба.
2. Лицата, които въвеждат масла от страни – членки на ЕС, в колона 3 попълват данните от Интрастат
декларацията за съответния месец, в т. ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интра
стат трансакциите.
3. Производители на масла попълват в колона 5 информация по първичните счетоводни документи за
предоставените безплатно или срещу заплащане на произведените от тях масла за съответния месец .

Приложение № 18
към чл. 22, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТО НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ (ЕОО) И ЗА РАЗМЕРА НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ПРОДУКТОВА ТАКСА
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период:

от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара ЕЕО
Пълно наименование:
Адрес:
ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

С Т Р.

28
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3. Количество
№/дата на
първичния
счетоводен
документ,
в т. ч.:
Интрастат
декларации,
Единни
админи
стративни
документи
за допускане
за свободно
обращение и
крайна упо
треба и др.
1

на пуснато на
Вид на уреда
съгласно ка
тегориите по
приложение
№ 1 или при
ложение № 3
от Наредб ата
за излязлото
от употреба
електрическо
и електронно
оборудване

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

пазара ЕЕО и размер на определената продуктова такса
Тарифен код (по
Нетно/еди
Единичен
Размер на опре
пълва се инфор нично тегло
размер на
делената проду
мация за кодовете
таксата
ктова такса
на стоките от
(колона 6 =
електронните Ин
колона 5 × ко
трастат дневници
лона 4)
за пристиганията
и Единен адми
нистративен доку
мент за допускане
за свободно обра
щение и крайна
употреба за пред
ходния месец)

2

(в кг)
4

3

(лв./кг)
5

(в лв.)
6

Общо:

Общо:

Дек ларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни,
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
(име, подпис и печат)

Забележки:
1. Лицата, които внасят ЕЕО, в колона 3 попълват данни по съответния тарифен код от Единния ад
министративен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба за внесеното ЕЕО за
предходния месец.
2. Лицата, които въвеждат ЕЕО от страни – членки на ЕС, в колона 3 попълват кодовете на стоките от
електронните Интрастат дневници за пристиганията съгласно Интрастат декларацията, описана в колона
1, за въведеното ЕЕО за съответния месец.
3. Производителите на ЕЕО в страната не попълват колона 3.

Приложение № 19
към чл. 24, ал. 2, т. 4
ДО
ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗАКОНА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗАЯВЛЕНИЕ
за възстановяване на внесена продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване и
за продукти по чл. 3, ал. 1
А. Наименование и адрес на лицето:
ЕИК:
Б. Вид и количество на изнесените и/или изпратените продукти
№
по
ред

1

Наименование на продукта
съгласно
приложение № 1,
приложение № 2,
приложение № 3,
приложение № 5*,
приложение № 6,
приложение № 7** или
приложение № 8**
2

Количеството на продукта,
таксата за който е предмет
на възстановяване

Единичен
размер на
таксата

(кг или бр.)
3

(лв./кг или
лв./бр.)
4
Общо:

Сума

(в лв.)
5
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В. Вид и количество на изнесените и/или изпратените гуми и/или гумени вериги, батерии и акумулатори, масла и/или електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), вложени в продукти
№
по
ред

1

Наименование на
Наименование на продук
продуктите, в които
та, таксата за който е
са вложени гуми
предмет на възстановява
и/или гумени вериги,
не, съгласно
батерии и акумулато
приложение № 1,
ри, масла и/или ЕЕО
приложение № 5*,
приложение № 6,
приложение № 7** или
приложение № 8**
2

Количеството
на продукта,
таксата за
който е
предмет на
възстановяване

Единичен
размер на
таксата

(кг или бр.)

(лв./кг или
лв./бр.)

4

5

3

Сума

(в лв.)
6

Общо:
Долуподписаният ..............................................................................................................................................................
Декларирам, че представлявам лицето, посочено в буква „А“, и посочената в този формуляр инфор
мация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Като доказателство за заявеното в буква „Б“ прилагам документите по чл. 24:
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
Дата: .................................................
Длъжност: ..............................................................................
(подпис и печат)
Попълва се от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
Обща сума, подлежаща на възстановяване ………………........................……………………………………………………………….
Проверил достоверността на данните, посочени от лицето, по букви „А“ и „Б“:
.............................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност и подпис на лицето)
Дата: ...................................
* Попълва се видът на батериите/акумулаторите по колони 1 и 2 на приложение № 5.
** Попълва се категорията по колона 2 на приложение № 7 или приложение № 8.
Забележки:
1. В колона 2 се попълва информация за съответните продукти, които се изнасят и/или изпращат от
територията на страната към територията на други държави или на държави – членки на ЕС. В колона
2 за всеки отделен продукт се ползва отделен ред и се описва съгласно съответното приложение към
чл. 3, ал. 1.
2. Когато е необходимо, се добавят нови редове.
3. Формуляри, попълнени на ръка, не се разглеждат. Стойностите се посочват в левове.

Приложение № 20
към чл. 25, ал. 1
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ......................... от........................ г.,
издадено от:
..................................................................................
(наименование на организацията по оползотворяване)
ЕИК: ……......................., с адрес на управление: област ......................., община .......................................... ,
гр. ..................................., п.к. ...................................., район ................................................................................ ,
ул. (бул.) ............................................................................................., № ..........., бл. ......., вх. ......., ет. ................
организация по оползотворяване на ......................................................................................................................
по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
притежаваща Разрешение № ........................./........................., със срок на действие от ................................
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до ............................., издадено от министъра на околната среда и водите,
удостоверява, че:
..................................................................................................................................................................................
(наименование на физическото или юридическото лице)
Регистрирано по фирмено дело № ........................./......................... г. по описа на .......................................
......................................................... съд, участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО и по чл.
......................... от Наредбата ................................................................................................................................
(ДВ, бр. ........... от ........... г.) и не представя платежно нареждане за паричен превод по сметката на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за платена
продуктова такса по чл. 59 ЗУО за *:
а) батерии и акумулатори:
..................................................................................................................................................................................
(посочват се тарифни номера, друго)
наименование ........................................................................................................................................................
количество .............................................................................................................................................................
(мерна единица)
б) опаковани стоки:
..................................................................................................................................................................................
(посочват се тарифни номера, друго)
наименование ........................................................................................................................................................
количество...............................................................................................................................................................
(мерна единица)
в) електрическо и електронно оборудване:
..................................................................................................................................................................................
(посочват се тарифни номера, друго)
наименование ........................................................................................................................................................
количество .............................................................................................................................................................
(мерна единица)
след представяне на .............................................................................................................................................
копие от платежно нареждане за паричен превод по сметката на
..................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията по оползотворяване)
или фактура за плащане в брой
г) масла:
..................................................................................................................................................................................
(посочват се тарифни номера, друго)
наименование ........................................................................................................................................................
количество .............................................................................................................................................................
(мерна единица)
д) гуми и/или гумени вериги:
..................................................................................................................................................................................
(посочват се тарифни номера, друго)
наименование ........................................................................................................................................................
количество .............................................................................................................................................................
(мерна единица)
след представяне на .............................................................................................................................................
копие от платежно нареждане за паричен превод по сметката на
..................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията по оползотворяване)
Настоящото удостоверение важи за периода от ........................................ до .................................................
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
(име, подпис, печат)

*Всяка отделна организация по оползотворяване на съответния вид отпадък, получен от употребата на
продуктите по чл. 3, ал. 1, посочва съответния продукт, който се пуска на пазара.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзк а
с ограниченията за употреба на определени
опасни вещества, приета с Пост ановление
№ 55 на Министерск и я съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 24 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2014 г. и бр. 92 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните из
менения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. случаите на употреба в материали и
компоненти на ЕЕО, утвърдени със заповед
на министъра на околната среда и водите по
чл. 21д, ал. 3 ЗЗВВХВС;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. случаите на специфични приложения
в материали и компоненти на медицински
изделия и прибори за контрол и управление,
които са ЕЕО, утвърдени със заповед на ми
нистъра на околната среда и водите по чл. 21д,
ал. 3 ЗЗВВХВС.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „прило
жение № 2 и по приложение № 3“ се заменят
с „чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3“.
2. В ал. 2, т. 5 думите „приложение № 6“
се заменят с „приложение № 10“, а думите
„Постановление № 355 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр.,
бр. 5 от 2013 г.)“ се заменят с „Постановление
№ 256 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 100 от 2013 г.)“.
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Икономическите оператори подават
до комисията заявления за подновяване на
освобождаването не по-късно от 18 месеца
преди изтичане на датата на освобождава
не, посочена в заповедта по чл. 21д, ал. 3
ЗЗВВХВС.“
§ 4. В чл. 9, ал. 2, т. 1 след думите „ЕС
декларацията“ се добавя „за съответствие“.
§ 5. В чл. 11, т. 1 след думите „ЕС декла
рацията“ се добавя „за съответствие“.
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби
т. 2 – 29 се отменят.
§ 7. Параграф 4 от преходните и заключи
телните разпоредби се отменя.
§ 8. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 2
се отменя.
§ 9. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, т. 3
се отменя.
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Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 6 – 9, които влизат в сила
от 1 юни 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г.
за одобряване на Тарифа за определяне на
цените, които се заплащат за изпълнението
на мерките по програмата за профилактика,
надзор, контрол и ликвидиране на болести
по животните и зоонози
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за оп
ределяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по програмата за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране
на болести по животните и зоонози.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА
за определяне на цените, които се заплащат
за изпълнението на мерките по програмата
за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тарифата се определят цените,
които се заплащат на ветеринарните лекари и
на акредитираните диагностични лаборатории
за извършените от тях мероприятия съгласно
програмата за профилактика, надзор, контрол
и ликвидиране на болести по животните и
зоонози.
Чл. 2. Заплащането по чл. 1 се извършва от
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) до размера
на утвърдения от Управителния съвет (УС) на
ДФЗ бюджет по схемата за държавна помощ
за компенсиране на разходите на земеделски
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стопани след представяне на отчетни доку
менти за проведените мероприятия, заверени
от съответната Областна дирекция по без
опасност на храните (ОДБХ).
Чл. 3. В програмата за профилактика,
надзор, контрол и ликвидиране на болести
по животните и зоонози са включени видът
на мерките, схемите за прилагането им и
сроковете за тяхното изпълнение.
Чл. 4. (1) Цените за мероприятията, прове
дени по програмата за профилактика, надзор,
контрол и ликвидиране на болести по живот
ните и зоонози, се заплащат по банков път
от ДФЗ до размера на утвърдения от УС на
ДФЗ бюджет по схемата за държавна помощ
за компенсиране на разходите на земеделски
стопани, съобразен с обема на мерките по чл. 3.
(2) Ако надвишават размера на утвърдения
от УС на ДФЗ бюджет по схемата, всички
плащания по ал. 1 се редуцират в съответ
ствие с условията и реда на Указанията за
прилагане на схемата за държавна помощ за
компенсиране на разходите на земеделски
стопани, приети от УС на ДФЗ.
Раздел II
Цени, които се заплащат на ветеринарните
лекари, сключили договор за изпълнението
на мерките по програмата за профилактика,
надзор, контрол и ликвидиране на болести
по животните и зоонози на терена
Чл. 5. За извършване на ваксинация се
заплаща:
1. за едро преживно животно (ЕПЖ) и за
въвеждане в Интегрираната информационна
система (ВетИС) на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) – за едно
животно по 2,00 лв.;
2. за еднокопитно животно (ЕКЖ) и за
въвеждане във ВетИС на БАБХ – за едно
животно по 2,00 лв.;
3. за дребно преживно животно (ДПЖ)
и свине (СВ) и за въвеждане във ВетИС на
БАБХ – за едно животно по 1,00 лв.;
4. за ваксинация на птици (очно-назал
но) – за една птица по 0,20 лв.;
5. за ваксинация срещу бяс по разпореж
дане от БАБХ и за въвеждане на данните във
ВетИС – за едно животно по 3,00 лв.
Чл. 6. За извършване на алергично изслед
ване за туберкулоза се заплаща:
1. за едри преживни животни (ЕПЖ) и
за въвеждане на резултатите във ВетИС от
извършеното мероприятие – за едно животно
по 10,00 лв.;
2. за свине (СВ) и за въвеждане на резул
татите във ВетИС от извършеното меропри
ятие – за едно животно по 5,00 лв.;
3. за птици – за една птица по 2,00 лв.
Чл. 7. За вземане и изпращане на проба за
бактериологично и вирусологично изследване
се заплаща:
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1. за проба от ЕПЖ и за въвеждане на
данните във ВетИС – за едно животно по
2,00 лв.;
2. за проба от ДПЖ и за въвеждане на
данните във ВетИС – за едно животно по
2,00 лв.;
3. за проба от СВ и за въвеждане на данни
те във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
4. за проба от птици – за една птица по
1,00 лв.;
5. за проба от ЕКЖ и за въвеждане на
данните във ВетИС – за едно животно по
2,00 лв.;
6. за проба от пчелни семейства за болести
по пчелите – за една проба по 2,00 лв.
Чл. 8. За вземане и изпращане на кръвна
проба за серологично или вирусологично
изследване се заплаща:
1. за проба от едно животно и за въвеждане
на данните във ВетИС – по 4,00 лв.;
2. за проба, взета от една птица – по 1,00 лв.
Чл. 9. За вземане, изпращане и въвеждане
на данните във ВетИС на проба от мозъчен
ствол за ТСЕ от видовете и категориите жи
вотни се заплаща по 15,00 лв. за една проба,
взета от ЕПЖ или от ДПЖ.
Чл. 10. За вземане и изпращане на кло
акална и/или трахеална тампон-проба или
на фекална проба от птица се заплаща по
0,50 лв. за една проба.
Чл. 11. За извършване на клиничен преглед
на пчелни семейства за болести по пчелите се
заплаща за едно пчелно семейство по 1,00 лв.
Чл. 12. За извършване на клинични об
следвания за остри заразни заболявания, в
т. ч. класическа чума по свинете (КЧС), шап
по чифтокопитните животни и син език, по
пълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС
на извършеното мероприятие се заплаща по
4,00 лв. за един животновъден обект.
Чл. 13. За въвеждане на информация във
ВетИС от извършена идентификация на жи
вотните в животновъдните обекти в законо
установените срокове за ЕПЖ, ДПЖ, ЕКЖ
и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 14. За изготвяне на заявка за подмяна
на лазерно надписани идентификационни
марки за ЕПЖ и за въвеждане на данните във
ВетИС се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 15. За въвеждане на данните във ВетИС
от извършената идентификация при подмяна
на паднали идентификатори за ДПЖ и СВ се
заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Раздел III
Цени, които се заплащат на лабораториите
за извършените анализи във връзка с изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести по животните и зоонози
Чл. 16. За изследване за антраксни бацили
и въвеждане на резултатите от лабораторните
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анализи във ВетИС – реакция преципитация
(РП) – тип Асколи, чрез топла или студена
асколи реакция за една проба се заплаща
10,00 лв.
Чл. 17. За изследване при инфекции и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС – класическа микробио
логия – култивиране, изолиране и типизиране
на причинителя, се заплаща за една проба
12,00 лв.
Чл. 18. За изследване при бактериални
инфекции и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС – реакция
за свързване на комплемента (РСК) за пре
живни животни и свине, се заплаща за една
проба 13,00 лв.
Чл. 19. За изследване при бактериални
инфекции и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС – реак
ция за свързване на комплемента (РСК) за
еднокопитни животни, се заплаща за една
проба 18,00 лв.
Чл. 20. За изследване при метода ELISA и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС се заплаща за една проба
20,00 лв.
Ч л . 21 . З а и з в ъ р ш в а н е н а и з с л ед в а 
не – скрининг изследване на сборни кръвни
серу ми за бру целоза по ж ивот ни те ч рез
ELISA, и въвеждане на резултатите от лабо
раторните анализи във ВетИС за една проба
се заплаща 13,00 лв.
Чл. 22. За изследване по метода бърза аг
лутинация – Розбенгал тест (РА), и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС се заплаща за една проба 6,00 лв.
Чл. 23. За изготвяне на имунодифузионен
тест при бактериа лни и вирусни забол я
вания – имунодифузионен тест (АГИД), и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС се заплаща за една проба
20,00 лв.
Чл. 24. За изследване по метода микро
аглутинация – реакция микроаглутинация, и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС се заплаща за една проба
5,00 лв.
Чл. 25. За серологично и вирусологично
изследване – полимеразно верижна реакция
(PCR), и въвеждане на резултатите от лабо
раторните анализи във ВетИС се заплаща за
една проба 23,00 лв.
Чл. 26. За изследване чрез бърза аглути
нация – аглутинация (РВХА), и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС се заплаща за една проба 10,00 лв.
Чл. 27. За изследване на пряка имунофлуо
ресценция на хистосрезове и ламели с клетъчни
култури – пряка имунофлуоресценция (ДИФ),
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и въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС се заплаща за една проба
20,00 лв.
Чл. 28. За изследване на вируснеутрали
зация (ВН) и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС се заплаща
за една проба 20,00 лв.
Чл. 29. За изследване на заболяванията
по пчелите и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща, както следва:
1. за американски гнилец чрез микробио
логичен метод за доказване Paenibacillus
larvae – 14,00 лв.;
2. за нозематоза чрез микроскопски метод –
качествен – 6,00 лв.;
3. за акароза чрез микроскопски метод –
9,00 лв.;
4. за малък кошерен бръмбар – 7,00 лв.
Чл. 30. За изследване на Пебрина по бу
бите чрез микроскопски метод и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплаща 6,00 лв.
Чл. 31. Цените на лабораториите за из
вършените анализи по този раздел включват
стойността на диагностикумите. Извърше
ните анализи се заплащат след въвеждане
на резултатите от съответната лаборатория
във ВетИС.
Чл. 32. При изследване на заболяванията
по животните при изпълнението на мерките
по програмата за профилактика, надзор, кон
трол и ликвидиране на болести по животните
и зоонози и невъзможност за въвеждане на
резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС поради липсваща функционалност на
системата цената на съответното изследване
се намалява с 1,00 лв.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Дребни преживни животни“ са овце,
кочове, кози, пръчове и приплодите им.
2. „Еднокопитни животни“ са коне, мага
рета, мулета, катъри и приплодите им.
3. „Едри преживни животни“ са говеда,
биволи и приплодите им.
4. „Свине“ са всички животни от вида „Suis“.
5. „Птици“ са птици от вида кокошки, пуй
ки и водоплаващи, отглеждани със стопанска
цел, както и дивите птици.
6. „ТСЕ“ са трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 46в, ал. 1 от Закона за ветеринарномеди
цинската дейност.
2827
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Споразумение за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма
по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 11 декември 2015 г. – ДВ, бр. 101 от
2015 г. Прилага се временно от датата на подписването му – 19 май 2015 г.)
1. Държава: Република България
2. Главен получател – име и адрес: Министерство на здравеопазването на Република България
Пл. Света Неделя 5, София 1000, България
3. Име на Програмата: Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България
4. Номер на Безвъзмездната помощ:
BUL-809-G03-Т

4A. Номер на споразумението: 473

5. Период за изпълнение: 1 март 2012 до 30 септември 2015
6. Средства от безвъзмездната помощ (единствено за настоящия период на изпълнение): в раз
мер до 3 762 229.000 евро (три милиона седемстотин шестдесет и две хиляди двеста двадесет
и девет евро)
Указаните по-горе средства от безвъзмездната помощ ще бъдат отпускани от Глобалния фонд на
Главния получател в условията на разсрочено финансиране, както е описано в Анекс А към това
Споразумение.
7. Компонент/заболяване: Туберкулоза
8. Фискалната година на Главния получател е от 1 януари до 31 декември
9. Местен представител на Фонда („МПФ“):
КПМГ България ООД
бул. България 45А, 1404 София, България
Телефон: + 359 2 96 97 300
Факс: + 359 2 98 05 340
На вниманието на: г-жа Ива Тодорова
електронна поща: iva.todorova@kpmg.bg
10. Име/адрес за уведомления до Главния получател: 11. Име/адрес за уведомления до Глобалния фонд:
Г-н Николас Кантo
Д-р Тонка Върлева
Регионален мениджър
Директор на Програми, финансирани от Глобалния
Източна Европа и Централна Азия
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Глобален фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария
Бул. Янко Сакъзов 26, София 1504, България
Шемин дьо Бландонет 8
Тел./Факс: + 359 2 946 1482
1214 Верние, Женева, Швейцария
електронна поща: tvarleva@mh.government.bg
Тел.: +41 58 791 1700
Факс: +41 58 791 1701
Това Споразумение се състои от тази заглавна страница и следното:
Цитати (ако е приложимо)
Общи условия
Анекс А – Описание на изпълнението на Програмата и приложения към тях (включително Рамка с
индикатори и Обобщен бюджет)

Туберкулоза

Не

Да

Период 12

Година 4

30/06/2014

Не

-

31 Март 2013 г.

01 Януари 2013 г.

Период 13
30 Юни 2013 г.

01 Април 2013 г.

Да

14 Август 2013 г.
Не

Период 15

Не е приложимо

6%
83 / 1,377

Период 16

Не

-

31 Март 2014 г.

01 Януари 2014 г.

Дата, на която е
дължим отчет

Дата, на която е
дължим отчет

5%
67 / 1,337

84%
1,156/1,377

N/A

Година 2

38/ 100,000

Година 2

Не е приложимо

31/03/2016

Година 5 (Продължение)

Да

14 Февруари 2014 г.

31 Декември 2013 г.

01 Октомври 2013 г.

Период 17
30 Юни 2014 г.

01 Април 2014 г.

14 Август 2012 г.

14 Август 2012 г.

Дата, на която е
дължим отчет

14 Август 2012 г.

Дата, на която е
дължим отчет

Да

14 Август 2014 г.

Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата
Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България
Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свобода
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост
Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност

Наименование на компонента

В. Оперативни цели на Програмата, области за предоставяне на услуги и индикатори

* моля, посочете източника на данните за измерване на индикатора в случай, че се различава от този за изходните данни.

Доклад на СЗО
2009 за Глобалния
контрол на
туберкулозата

Система за
Относителен дял на успешно лекуваните случаи на мултирезистентна туберкулоза:
(за кохортата
епидемиологичен
Брой и процент потвърдени случаи на мултирезистентна туберкулоза, които са излекувани или които
Предстои да се определи пациенти, стартирали
надзор на
са завършили лечението, спрямо общия брой потвърдени случаи на мултирезистентна туберкулоза
лечение през 2009 г.)
туберкулозата,
включени на лечение с лекарствени продукти от втори ред
годишен отчет

2006

83%
1,162 / 1,400

N/A

Доклад на СЗО
2009 за Глобалния
контрол на
туберкулозата

Година 1

ЕЦПКЗ/СЗО
Европа.
Епидемиологичен
надзор на
туберкулозата 2009

Целеви стойности

40/ 100,000

Година 1

Целеви стойности

Източник

Национален център
по здравна
информация

Източник

4

6%
82 / 1,307

2006

2009

Година

Изходни данни

2006

Година

Изходни данни

Относителен дял на прекъсналите лечение:
Брой и процент на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско
и/или културелно изследване през годината, които са прекъснали лечението за повече от 2
последователни месеца спрямо общия брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване регистрирани през годината

80%
1,043 / 1,307

11.8 / 100,000

Стойност

39

Стойност

3

Честота на новооткрити случаи на туберкулоза с положително микроскопско изследване:
Брой новооткрити случаи на туберкулоза с положително микроскопско изследване, съобщени на
Националната програма по туберкулоза през годината на 100 000 население

Описание на индикатора

Заболеваемост от туберкулоза:
Брой регистрирани новооткрити случаи на туберкулоза (всички форми) през годината на 100 000
население

Описание на индикатора

Относителен дял на успешно излекуваните случаи:
Брой и процент на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско
и/или културелно изследване през годината, които са излекувани и брой завършили лечението,
спрямо общия брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или
културелно изследване регистрирани през годината

1
2
3
4
5

Година 5
31/03/2015

-

Период 18
01 Юли 2014 г.

40%
4 / 10
(за кохортата пациенти,
стартирали лечение през
2010 г.)

4%
45 / 1,122

>85%
1,009 / 1,187

10.8 / 100,000

Година 3

29/ 100,000

Година 3

Не

-

30 Септември 2014 г.

Период 19

14 Август 2013 г.

14 Август 2013 г.

14 Август 2013 г.

14 Август 2013 г.

Дата, на която е дължим
отчет

14 Август 2013 г.

Дата, на която е дължим
отчет

Да

14 Февруари 2015 г.

31 Декември 2014 г.

01 Октомври 2014 г.

Период 20
01 Януари 2015 г.

60%
33 / 55
(а кохортата пациенти,
стартирали лечение
през 2011 г.)

3%
32 / 1,057

>85%
954 / 1,122

10.2 / 100,000

Година 4

28/ 100,000

Година 4

Не

15 Май 2015 г.

28 Февруари 2015 г.

Период 21

14 Август 2014 г.

14 Август 2014 г.

14 Август 2014 г.

14 Август 2014 г.

Дата, на която е
дължим отчет

14 Август 2014 г.

Дата, на която е
дължим отчет

Да

30 Юни 2015 г.

01 Март 2015 г.

Период 22
01 Юли 2015 г.

75%
45 / 60
(за кохортата пациенти,
стартирали лечение
през 2012 г.)

3%
30 / 992

>85%
898 / 1,057

9.7 / 100,000

Година 5

24,5/ 100,000

Година 5

Не

30 Септември 2015 г.

15 Август 2015 г.

15 Август 2015 г.

15 Август 2015 г.

15 Август 2015 г.

Дата, на която е
дължим отчет

15 Август 2015 г.

Дата, на която е
дължим отчет

Коментари*

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата.
Изходните данни ще бъдат определени до 31 март 2013 г. Целевите стойности за Години 3-4
представляват респективно изхода от лечението за календарните кохорти от пациентите,
започнали лечение през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Предвид факта, че изходните данни не са
налични, целевите стойности са определени индикативно следвайки препоръките, заложени в
Плана за действие за превенция и контрол на мултирезистентната и екстензивно
резистентната туберкулоза в Европейския регион на СЗО 2011-2015. Когато бъдат определени
изходните данни, при необходимост ще бъдат ревизирани заложените целеви стойности.
Първата кохорта, одобрена от Комитета "Зелена светлина", се състои от 50 пациента, от които
40 са включени на лечение с лекарствени продукти от втори ред в края на 2009 г., а останалите
10 - в началото на 2010 г. Това са пациенти, които са потвърдени като случаи на
мултирезистентна туберкулоза в периода 2007-2009, когато в страната не е било предоставяно

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата

Коментари*

Индикаторите ще се измерват чрез индивидуални данни от Националния регистър по ТБ, събирани от
Националната програма по превенция и контрол на туберкулозата. Използвани са различни ръководства
за определяне на индикаторите през различните периоди: - за периода на продължаване без
допълнително финансиране целевата стойност се основава на дефиницията на индикаторите съгласно
ръководствата на СЗО, докато в предходните периоди тя е определена съгласно Националните
ръководства.

ДЪРЖАВЕН

№ на
компонента

Период14
01 Юли 2013 г.
30 Септември 2013 г.

Да се осигури устойчивост в изпълнението на Националната програма по туберкулоза чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на контрола на мултирезистентната туберкулоза (MDR - TB).

30/06/2013

Период 11

14 Февруари 2013 г.

31 Декември 2012 г.

01 Октомври 2012 г.

2

1

№ на
индикатора за
резултат

1

№ на
индикатора за
въздействие

1

Основни цели

Б. Основни цели на програмата, индикатори за въздействие и резултат

Дата, на която е дължим одиторски доклад:

Искане за отпускане на средства? (Да, Не)

Година 3

-

30 Юни 2012 г.

Да

Период 10

01 Юли 2012 г.

30 Септември 2012 г.

Период 9

01 Март 2012 г.

14 Август 2012 г.

Начална дата на периода

дни след края на периода)

Крайна дата на периода
Дата, на която е дължим текущия отчет за напредъка (обикновено 45

A. Обхванати периоди и дати за подаване на искания за отпускане на средства и текущи отчети за напредъка на Програмата (обикновено се попълват от Секретариата по време на преговорите за безвъзмездната помощ)

Министерство на здравеопазването на Република България

BUL-809-G03-T

Туберкулоза

Република България

Рамка с индикатори за години 3, 4 & 5б:Индикатори, целеви стойности и обхванати периоди

Заболяване:
Номер на безвъзмездната
помощ:
Главен получател:

Държава:

Информация за програмата

БРОЙ 30
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

№ на
компонента

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

5

№ на
индикатора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

77%
701 / 910

0

Брой и процент новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско
и/или културелно изследване регистрирани през годината, които са успешно лекувани
(излекувани или завършили лечението) спрямо тези, съобщени на Националната програма
по туберкулоза

Брой и процент новооткрити пациенти и пациенти с предшестващо лечение, които
получават тестване за лекарствена чувствителност към лекарствени препарати от втори
ред, спрямо тези, които подлежат на изследване съгласно националните методични
указания

Брой на лабораторно потвърдените пациенти с мултирезистентна туберкулоза, които са
включени на директно наблюдавано лечение с лекарствени продукти от втори ред

Брой на установените и издирени лица контактни на пациенти с туберкулоза

Висококачествени диагностика и
лечение

Висококачествени диагностика и
лечение

Висококачествени диагностика и
лечение

Висококачествени диагностика и
лечение

2009

9.5%
681 / 7169

Брой пациенти с туберкулоза от ромска общност с директно наблюдавано лечение в
Грижи за туберкулозата в общността интензивната и продължителната фаза или с латентна туберкулозна инфекция, които
получават подкрепа от ключови сътрудници

N/A

2009

197 бежанци и
търсещи убежище

Брой лица от групите във висок риск обхванати със скрининг за риска от туберкулоза чрез
анкета (бежанци и търсещи убежище, имигранти, млади хора в риск)

2007

2009

107

Брой здравни работници, сътрудници на терен и ключови сътрудници от общностите,
обучени за участие в контрола на туберкулозата сред групите във висок риск (бежанци и
търсещи убежище, имигранти, млади хора в риск, ромска общност)

Грижи за туберкулозата в общността Брой лица от ромска общност обхванати със скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета

Групи във висок риск

Групи във висок риск

2007

68.8%
7071 / 10271

Брой и процент лица лишени от свобода, обхванати със скрининг за инфекция с
туберкулоза (чрез анкета, рентгенологичен/ флуорографски преглед и туберкулинов кожен
тест)

2007

Система за програмен
мониторинг

Система за програмен
мониторинг

Система за програмен
мониторинг

Доклади за проведени
обучения

Сектор "Медицински"
към Министерство на
правосъдието

Дирекция "УСДП", МЗ

Дирекция "УСДП", МЗ

Дирекция "УСДП", МЗ

Дирекция "УСДП", МЗ

Дирекция "УСДП", МЗ

НЦЗПБ

Източник

600

8 250

1 400

251

77.9%
8,000/ 10,271

9 900

2012

56%
503/ 894

83%
826 / 990

892

97%
29 / 30

311

9,947

1,960

170

92%
8,984/ 9,715

9 699

35

3,520

800

0

40%
4,000 / 9,900

5,610

30

80%
482 / 603

84%
554 / 660

561

Последно отчетени
Период 9
резултати (П7 към
(само за информация)
31.12.2011г.)

65
55
(целева стойност по
(резултат, отчетен
Програма "ПКТБ" за
от Програма "ПКТБ"
периода окт.-дек. 2011
към 31.12.2011 г.)
г.)

78%
1,419 / 1,819

84%
1,156 / 1,377

1 337

50%
15 / 30

Целева стойност
(Период 7)

Фаза 1

130

7,000

2,000

155

81%
8,000 / 9,900

11 220

60

80%
964 / 1,205

>85%
1,009 / 1,187

1 122

100%
30 / 30

Период 10-11

255

3,500

1,000

0

40%
4,000 / 9,900

5 285

35

>85%
477 / 561

528

Период 12-13

2013

625

7,000

2,412

154

81%
8,000 / 9,900

10 570

70

Отразява
резултатите от
януари - юни 2013

83%
471 / 568

>85%
954 / 1,122

1 057

100%
30 / 30

Период 14-15

2014

85%
453 / 533

>85%
898 / 1,057

992

100%
30 / 30

Период 18-19

260

3 500

1,438

0

40%
4,000 / 9,900

5 456

45

600

7 250

3,088

80

81%
8,000 / 9,900

10 912

70

Отразява резултатите
Отразява резултатите
от януари - декември
от януари - юни 2014
2013

83%
942 / 1,135

>85%
449 / 528

496

Период 16-17

Целеви стойности по шестмесечия за Години 3 - 5
2015

260

3,500

1,500

N/A

40%
4,000 / 9,900

5 098

25

Отразява
резултатите от
януари - декември
2014

85%
906 / 1,066

>90%
447/ 496

423

450

7000

3000

N/A

60%
5940 / 9,900

7 647

35

Отразява
резултатите от
януари - юни 2015

85%
906 / 1,066

>90%
670/ 744

635

100%
30 / 30

Период 20Период 22
21(продължение (продължение без
без допълнителни
допълнителни
финансови
финансови
ресурси )
ресурси)

Да - с натрупване за годината

Настояща
безвъзмездна
помощ

Да - с натрупване за годината

Да - с натрупване за годината

Настояща
безвъзмездна
помощ

Настояща
безвъзмездна
помощ

Да - с натрупване за годината

Настояща
безвъзмездна
помощ

Да - с натрупване за годината

Да - с натрупване за годината

Национална
програма

ГФ

Да - с натрупване за годината

Да - с натрупване за годината

Да - с натрупване за годината

Да - с натрупване за годината

Да - с натрупване за годината

Целевите стойности са с
натрупване (Да - с натрупване
до края на програмата/ Да - с
натрупване за годината/ Не без натрупване)

ГФ

Национална
програма

Национална
програма

Национална
програма

Национална
програма

Индикаторът е
обвързан с

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Изходните
данни са
включени в
целевите
стойности
(Да/Не)

Целевите стойности за обучен персонал са комбинирани от ОПУ 4.1: Групи във
висок риск; ОПУ 4.2.: Доставчици на грижи; ОПУ 4.4: Грижи за туберкулозата в
общността и ОПУ 5.1: Грижи за туберкулозата в общността.
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината и продължение на стойността за Период 9.

Годишните стойности с натрупване са хармонизирани с отчетните периоди на
Националната програма за туберкулоза, т.е. с календарната, а не с програмната
година.
Стойностите за знаменателя са индикативни. Отчетени резултати в проценти ще
се изчисляват въз основа на официалната статистика, предоставена от Сектор
"Медицински" към Министерство на правосъдието, представляваща среден брой
лица лишени от свобода за съответното тримесечие и за календарната година.
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината и продължение на стойността за Период 9.

Издирване на контактни лица се извършва когато основният пациент има
потвърдена или предполагаема белодробна, ларингиална или плеврална
туберкулоза.
Годишните стойности с натрупване са хармонизирани с националната система за
епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната програма за
туберкулоза и Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината и продължение на стойността за Период 9.

Забележка: Обща целева стройност за Програма "Подобряване на контрола на
туберкулозата в България" (ПКТБ) и Програма "Укрепване на Националната
програма за превенция и контрол на туберкулозата в България" (УНПТБ). Очаква
се, че през Година 5 на Програма "ПКТБ" (календарната 2012 г.), общо 60
пациента от третата кохорта, одобрена от Комитета "Зелена светлина", ще бъдат
включени на лечение с лекарствени продукти от втори ред. Целевите стойности
за Години 3-5 на Програма "УНПТБ" са с натрупване за годината и отразяват
само новите пациенти, които се включват на лечение през календарната година.
Годишните стойности с натрупване са хармонизирани с националната система за
епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната програма за
туберкулоза и Програма "ПКТБ".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината и като продължение на резултатите по Програма "ПКТБ".

Реалните резултати се измерват чрез индивидуалните данни, събрани от 28-те
области на страната за нуждите на Националния регистър, за пациентите с
белодробна туберкулоза, които получават ТЛЧ с валидни резултати най-малко за
Изониазид и Рифампицин (числител) и броя на пациентите с белодробна
туберкулоза с положително културелно изследване (знаменател). Реалните
резултати, отчетени за Период 1 покриват две календарни тримесечия, а
годишните резултати с натрупване са хармонизирани с националната система за
епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната програма и
Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината и продължение на стойността за Период 9.
През месец юли 2013, целевите стойности, започващи в Период 12-13 бяха
преместени напред с 6 месеца, за да отчетат факта, че резултатите по този
индикатор отнемат до 3 месеца след отчетния период, за да бъдат
финализирани и тъй като това предизвикваше закъсняване в представянето на
Отчета за напредъка на Програмата.

Реалните резултати ще бъдат измервани чрез индивидуалните данни, събирани
за нуждите на Националния регистър на пациентите с туберкулоза. Реалните
резултати, отчетени за Период 1 на Фаза 1 покриват две календарни тримесечия,
а годишните резултати с натрупване са хармонизирани с националната система
за епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната програма и
Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата".
Целевата стойност за Период 11 е представена като стойност с натрупване за
годината и продължение на стойността за Период 10.
Числител: Брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително
микроскопско и/или културелно изследване, за които е съобщено на
Националната програма по туберкулоза, че са излекувани или че са завършили
лечението 12 месеца след тяхната регистрация и започване на лечение.
Знаменател: Общ брой на новооткритите случаи на белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване, съобщени на
Националната програма по туберкулоза в даден период от време.
Множител: 100.Целевите стойности за периода на продължаване без
допълнително финансиране са в съответствие с Концептуалното предложение за
новия модел на финансиране.

Реалните резултати ще бъдат измервани чрез индивидуалните данни, събирани
за нуждите на Националния регистър на пациентите с туберкулоза. Реалните
резултати, отчетени за Период 1 на Фаза 1 покриват две календарни тримесечия,
а годишните резултати с натрупване са хармонизирани с националната система
за епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната програма и
Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината и продължение на стойността за Период 9. Целевите стойности за
периода на продължаване са в съответствие с Концептуалното предложение за
новия модел на финансиране.

Системата за външна оценка на качеството на на провежданите културелни
изследвания и тестване за лекарствена чувствителност (ТЛЧ) беше успешно
внедрена през Фаза 1 и се провежда на шестмесечна база. През Фаза 1 и Фаза 2
индикаторът измерва броя на лабораториите, които участват във външния
лабораторен контрол и получават сертификати за добро представяне при
провеждане на културелни изследвания и тестване за лекарствена
чувствителност. Разбивката на целевата стойност включва 26 лаборатории, които
провеждат културелни изследвания, 3 регионални лаборатории, които провеждат
ТЛЧ и Националната референтна лаборатория по туберкулоза, която участва във
външен лабораторен контрол веднъж годишно, но сертификатите са валидни
през цялата година.

Коментари

Не е Топ 10

"Предоставената подкрепа" включва следните дейности:
- подкрепа за наблюдаване приема на медикаменти;
- подкрепа чрез пакети с храна;
- образоване, мотивиране и консултиране на пациенти с туберкулоза, техните
семейства и близки контактни лица за придържане към лечението.
Целевите стойности за Периоди 8-10 са представени като стойности с
натрупване за годината с начало Период 8.

Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината с начало Период 8. Отчетените резултати ще бъдат натрупани като се
Еквивалентен на вземат предвид резултатите от Период 8.Целевите стойности са изравнени с
тези в Националната програма за контрол на туберкулозата 2012-2015.
Топ 10

Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с натрупване за
годината с начало Период 8. Отчетените резултати ще бъдат натрупани като се
вземат предвид резултатите от Период 8. Целевите стойности са изравнени с
Еквивалентен на тези в Националната програма за контрол на туберкулозата 2012-2015.
Топ 10

Не е Топ 10

Не е Топ 10

Не е Топ 10

Топ 10

Не е Топ 10

Топ 10

Топ 10

Не е Топ 10

Топ 10
индикатор

ДЪРЖАВЕН

3044

2008

2008

2006

2007

2007

Година

Изходни данни (ако са налични)

36

Групи във висок риск

1 314

Брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или
културелно изследване, съобщени на Националната програма по туберкулоза

Висококачествени диагностика и
лечение

80%
1,043 / 1,307

3%
1 / 30

Стойност

Подобряване на диагностиката

Индикатор

Брой и процент лаборатории с добро представяне на външната оценка на качеството на
провежданите културелни изследвания и тестване за лекарствена чувствителност на
годишна база

Област за предоставяне на услуги

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 30

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

ОБОБЩЕН БЮДЖЕТ, ГОДИНА 6
Споразумение: BUL-809-G03-T
България, TB Request for No-Cost Extension
ГП: Министерство на здравеопазването на Република България
Валута: Евро
Период от:
Период до:
Общо
Година 6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗХОДНИ КАТЕГОРИИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Човешки ресурси
Техническа помощ
Обучение
Обучение: транспортни и дневни
Медицински консумативи и оборудване
Лекарства
Разходи за доставки
Инфраструктура и друго оборудване
Комуникационни материали
Мониторинг и оценка
Мониторинг и оценка: транспортни и дневни
Подкрепа за целевите групи
Планиране и администрация
Режийни разходи
Други
ОБЩО

Общо
Година 6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.1.
5.2.

ОПУ 1.1: Мониторинг и оценка
ОПУ 1.2: Управление и супервизия
ОПУ 2.1: Подобряване на диагностиката
ОПУ 2.2: Висококачествено изпълнение на ДОТС
ОПУ 2.3: Мултирезистентна туберкулоза
ОПУ 2.4: Туберкулоза/ХИВ
ОПУ 2.5: Управление и супервизия
ОПУ 3.1: Високорискови групи
ОПУ 3.2: Подобряване на диагностиката
ОПУ 3.3: Управление и супервизия
ОПУ 4.1. Високорискови групи
ОПУ 4.2. Всички доставчици на услуги
ОПУ 4.3. Застъпничество, комуникация и социална мобилизация
ОПУ 4.4. Превенция и лечение на туберкулозата в общността
ОПУ 4.5. Управление и супервизия
ОПУ 4.4. Превенция и лечение на туберкулозата в общността
ОПУ 5.2: Управление и супервизия
ОБЩО

1 764
163 651
5 706
94 165
55 064
0
25 885
11 195
0
7 020
14 378
0
0
65 202
6 445
114 663
6 985
572 121
Общо
Година 6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
2
3

325 379
67 195
0
0
0
0
0
24 878
0
0
5 670
54 831
35 406
58 762
0
572 121

Министерство на здравеопазването
Неправителствени организации
Лечебни заведения
ОБЩО

296 284
186 603
89 234
572 121

1.3.2015
30.6.2015

1.7.2015
30.9.2015

Година 6
Период 21 Период 22
185 931
139 448
38 397
28 798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 216
10 662
0
0
0
0
3 240
2 430
31 332
23 499
16 632
18 774
21 996
36 766
0
0
311 744
260 377
Година 6
Период 21 Период 22
1 008
756
87 073
76 577
3 091
2 615
45 237
48 928
31 465
23 599
0
0
14 791
11 093
6 397
4 798
0
0
4 011
3 008
8 216
6 162
0
0
0
0
37 258
27 944
3 683
2 762
65 521
49 141
3 991
2 993
311 744
260 377
Година 6
Период 21 Период 22
154 123
142 161
106 630
79 973
50 991
38 243
311 744
260 377
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ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 1. Цел на Споразумението
Това Споразумение се ск лючва меж ду
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, ту
беркулоза и малария – фондация, учредена по
законите на Швейцария („Глобалният фонд“),
и Главния получател, посочен в графа 2 от
заглавната част на това Споразумение. Това
Споразумение определя условията, при които
Глобалният фонд финансира Главния получа
тел за изпълнение на Програмата, чието име
е изложено в графа 3 на заглавната част на
Споразумението („Програмата“) за държавата,
която е посочена в графа 1 на заглавната част
на Споразумението („Държава-домакин“).
Член 2. Изпълнение на Програмата
(а) Описание и цели на Програмата. Глав
ният получател изпълнява Програмата, както
е описано в „Описание на изпълнението на
Програмата“, включено като Анекс A на това
Споразумение. Рамката/е за изпълнение на
индикаторите към Анекс А на това Спора
зумение определя основните цели на Про
грамата, ключовите индикатори, очакваните
резултати, целите и отчетните периоди на
Програмата. Освен ако не е посочено друго,
целите, определени в „Рамката с индикатори“,
която е приложение към Анекс А на това
Споразумениие, са с натрупване и не включват
изходните данни.
(б) Бюджет на Програмата. Обобщеният
бюджет (бюджети), който е приложен към
Анекс A на това Споразумение, определя
одобрените разходи за срока на Програмата.
Главният получател изпълнява Програмата в
съответствие с Обобщения бюджет. Промени
в бюджета се извършват единствено на ос
нование писмени указания, предоставени от
Глобалния фонд, или по друг начин, писмено
разрешен от Глобалния фонд.
Член 3. Срок на Програмата
(а) Фаза 1. Главният получател приема, че
считано от датата на влизане в сила на това
Споразумение (упомената в член 38 по-долу)
Глобалният фонд поема ангажимент за отпус
кане на средства за Програмата, при наличие
на такива, съгласно това Споразумение за
период от 24 месеца, който започва да тече
от Началната дата на Фаза 1 и завършва на
Крайната дата на Фаза 1 (по-долу наричан
„Срок на Програмата“).
(б) Фаза 2. Глобалният фонд може да реши
по свое усмотрение да удължи Срока на Про
грамата след Крайната дата на Фаза 1 и да
осигури финансиране за Фаза 2 на Програмата
(„Одобрение на Фаза 2“). Ако Глобалният
фонд даде Одобрение за Фаза 2, то страните
подписват изменение на това Споразумение,
като „Срокът на Програмата“ по такъв на
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чин се удължава до Крайната дата на Фаза 2
или друга дата, указана от Глобалния фонд
в Одобрението на Фаза 2.
(в) Отпуснати средства, счетени за полу
чени. Начална дата на Фаза 1, Крайна дата на
Фаза 1 и Крайна дата на Фаза 2 се определят
от датата, на която Главният получател полу
чи първия транш средства от безвъзмездната
помощ по това Споразумение, или съгласно
начин, който е договорен между страните.
За тази цел се счита, че Главният получа
тел е получил първия транш средства седем
календарни дни, след като Попечителят на
Глобалния фонд пусне чрез банков превод този
първи транш средства по банковата сметка
на Главния получател („Дата, на която сред
ствата се считат получени“). Ако Датата, на
която средствата се считат получени, е между
първия и четиринадесетия ден от месеца,
Началната дата на Фаза 1 е първият ден от
същия месец. Ако Датата, на която средствата
се считат получени, е след четиринадесетия
ден от месеца, Началната дата на Фаза 1 е
първият ден от следващия месец.
(г) Уведомление. След Датата, на която
средствата се считат получени, Глобалният
фонд изпраща уведомление до Главния по
лучател относно Началната дата на Фаза 1,
Крайната дата на Фаза 1 и Крайната дата на
Фаза 2, като заглавната част на настоящото
Споразумение съответно се актуализира.
Член 4. Средства от Безвъзмездната помощ
За настоящия отчетен период, както е
заложено в графа 5 от Заглавната страница
на Споразумението, сумата, предоставена от
Глобалния фонд към Главния получател, не
трябва да превишава посочената в графа 6 от
Заглавната страница на Споразумението, която
може да бъде предоставена на Главния полу
чател съгласно условията на Споразумението.
За целта на това Споразумение „Безвъзмезд
ната помощ“ трябва да се състои от средства,
посочени в графа 6 от Заглавната страница на
това Споразумение заедно с всички предишни
предоставени средства от Глобалния фонд на
Главния получател. Главният получател може
да използва средствата само за програмни
дейности, които се осъществяват по време на
програмния период, или ако друго е писмено
договорено с Глобалния фонд.
Член 5. Представяне и гаранции на
Главния получател
Главният получател представя и гарантира
пред Глобалния фонд следното, считано от
датата на влизане в сила на това Споразумение:
(а) Законови правомощия. Главният по
лучател е юридическо лице, действително
съществуващо по законите на юрисдикцията,
в която е създадено.
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(б) Правна приложимост. Това Споразуме
ние е надлежно сключено и предоставено от
Главния получател и позволява приложимост
на права срещу Главния получател съобразно
условията по Споразумението.
(в) Необходими правомощия. Главният
получател разполага с всички необходими
правомощия, власт и законови възможности
да: (i) притежава свои активи; (ii) провежда
дейности по Програмата; и (iii) сключи това
Споразумение.
(г) За конос ъобразнос т. Дей нос т и т е на
Главния получател се провеждат съгласно
законите на Държавата-домак ин и дру го
приложимо законодателство, включително,
но не само, законодателство за интелекту
алната собственост. В допълнение Главният
получател е запознат със съществуването на
закони, които забраняват предоставянето на
средства и подкрепа на лица и организации,
свързани с тероризъм, и че Европейският
съюз, правителството на САЩ и Съвета за
сигурност на ООН са публикували списъци,
посочващи лицата и организациите, за които
се смята, че са свързани с тероризъм.
(д) Отсъствие на съдебни претенции. Не
съществуват съдебни претенции, разследва
ния или текущи, предстоящи или обявени
процедури срещу Главния получател, които,
ако решението по тях е неблагоприятно, биха
имали съществено отрицателно въздействие
върху капацитета на Главния получател да
изпълнява Програмата.
(е) Допълнителност на средствата. Безвъз
мездната помощ представлява допълнение към
ресурсите, които Държавата-домакин получава
от външни и национални източници за борба
срещу заболяванията, посочени в графа 7 от
заглавната част на това Споразумение, или,
ако това е неприложимо, разходи за здравео
пазване (ако в графа 7 е упоменато Укрепване
на системите на здравеопазване).
(ж) Отсъствие на двойно финансиране.
Планираните резултати по Програмата са
възможни чрез допълнителното финансиране,
предоставено от Глобалния фонд по силата
на това Споразумение. Главният получател
не получава финансиране от друг източник,
което дублира финансирането, предоставено
по силата на това Споразумение.
Член 6. Договорености, потвърдени от
Главния получател
Главният получател декларира и догова
ря с Глобалния фонд следното за Срока на
Програмата:
(а) Пълномощия. Лицето, което подписва
документите, отнасящи се до това Спора
зумение (включително всички изменения и
допълнения към Споразумението), разполага
към датата на такова подписване с правомо
щията да подписва същите документи.
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(б) Уведомление за съществени събития.
Главният получател незабавно предоставя
писмени уведомления до Глобалния фонд
относно всички съдебни искове, разследвания
или процедури, които, ако решението по тях
е неблагоприятно, биха могли да доведат до
съществен отрицателен ефект върху способ
ността на Главния получател или Подполу
чател (както е описано в Член 14 на това
Споразумение) да изпълнява Програмата или
други свои задължения по силата на това
Споразумение.
(в) Извърш ва не на дей нос т. Гла вн и я т
пол у чател се задъл жава, като гарантира
същото за всеки Подполучател, да извърши
всичко необходимо да запази, поднови и под
държа валидни и действащи своето законно
съществуване и своите права, лицензии и
разрешителни, които могат да са необходими
за изпълнението на дейности по Програмата,
за които те отговарят.
(г) Законосъобразност. Главният получа
тел се задължава, като гарантира същото
за всеки Подполучател, да спазва законите
на Държавата-домакин и всяко друго прило
жимо законодателство, включително, но не
само, законодателство за интелектуалната
собственост, при изпълнението на дейности
по Програмата.
(д) Допълнителност на средствата. Главни
ят получател предприема всички възможни
действия да осигури валидността на деклари
раното от Член 5(е) по-горе през целия Срок
на Програмата.
(е) Уведомление за допълнително фи
нансиране. Главният получател предоставя
писмено уведомление на Глобалния фонд
относно всяко допълнително финансиране,
получено от Главния получател, което може
да изисква промяна в Програмата с цел из
пълнение на задълженията по Член 5(ж) на
това Споразумение.
Член 7. Национален координационен комитет
(а) НКК. Страните приемат, че Нацио
налният координационен комитет („НКК“)
координира подаването на проекти пред
Глоба л н и я фон д о т Държ а вата-дома к и н,
включително искания за продължаване на
финансирането след Крайната дата на Фаза 1
(„Искане за продължаване на финансиране“)
и следи изпълнението както на дейностите по
Програмата по това Споразумение, така и по
други програми, финансирани от Глобалния
фонд в Държавата-домакин, ако има такива.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи с НКК и Глобалния фонд за
изпълнение целта на това Споразумение.
Главният получател е на разположение за
редовни срещи с НКК за обсъждане на пла
нове, споделяне на информация и съобщения
по въпроси, свързани с Програмата. Главният
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получател предоставя на НКК, при поиск
ване от страна на НКК, копие от доклади и
информация от съществена важност за Про
грамата с информативна цел. Това може да
включва, но не само, Искания за отпускане
на средства, документи, предоставени за из
пълнение на предварително условие, писма
по изпълнението, както и всички изменения
по това Споразумение. Освен това Главният
получател оказва съдействие на НКК при
подготовката на Искане за продължаване на
финансиране. Главният получател разбира, че
Глобалният фонд има право по свое собствено
усмотрение да споделя информация относно
Програмата с НКК.
Член 8. Местен представител на фонда
(а) МПФ. Глобалният фонд е наел Местен
представител на фонда („МПФ“), упоменат
в графа 9 от заглавната част на това Спора
зумение, да изпълнява определени функции
от името на Глобалния фонд, включително:
i. оценка на капацитета на Главния получа
тел да изпълнява Програмата и да управлява
Средствата от безвъзмездната помощ; и
ii. потвърждение на напредъка на Глав
ния получател към изпълнение на целите
на Програмата, разходването на Средствата
от безвъзмездната помощ и спазването на
сроковете и условията по Споразумението.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сът рудничи напълно с МПФ, за да да де
възможност на МПФ да изпълнява своите
функции. За тази цел Главният получател
се задължава и гарантира същото за всеки
Подполучател наред с друго:
i. да предава на Глобалния фонд чрез Мест
ния представител на фонда всички отчети,
искания за предоставяне на средства и друга
изисквана по Споразумението информация;
ii. да предава на Местния представител на
фонда копия от всички одиторски доклади;
iii. да позволява на МПФ да провежда
специални непланирани предварително по
сещения на обекти по време и място, опре
делени от МПФ;
iv. да позволява на МПФ да прави преглед
на Счетоводните книги и документацията по
Програмата (както е описано в член 13 на
това Споразумение) по време и място, опре
делени от МПФ;
v. да позволява на МПФ да интервюира не
говия персонал и персонала на Подполучатели;
vi. да си сътрудничи с Местния предста
вител на фонда за определяне на нуждата
от допълнително обучение и изграждане на
капацитет, които могат да бъдат необходими
на Главния получател и Подполучателите за
изпълнение на Програмата; и
vii. да си сътрудничи с МПФ по други
начини, които Глобалният фонд може да
конкретизира.
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(в) Представител на МПФ. За целите на на
стоящото Споразумение главен представител
на Местния представител на фонда ще бъде
лицето, назовано или действащо на длъжност
та, определена в графа 9 от заглавната част
на Споразумението. Глобалният фонд може
единствено по свое усмотрение да реши да
смени МПФ или да определи алтернативен
основен представител на МПФ, като надлежно
информира Главния получател в този смисъл.
Член 9. Управление на средствата от
безвъзмездната помощ
(а) Усвояване на средствата. Главни ят
пол у чател осиг у рява всичк и средства от
безвъзмездната помощ да бъдат разумно уп
равлявани и предприема всички необходими
действия да осигури средствата от безвъзмезд
ната помощ да се използват единствено за
целите на Програмата и съгласно условията
в това Споразумение. Съответно Главният
пол у чател полага необходими уси ли я да
осигури средствата от безвъзмездната помощ
да не се използват от него или който и да е
Подполучател за подкрепа или промоция на
насилие, за подпомагане на терористи или
свързани с тероризма дейности, за извършване
на дейности, свързани с пране на пари, или
за финансиране на организации, за които се
знае, че подкрепят тероризма или са въвлечени
в дейности по пране на пари.
(б) Изисквания за противодействие на
пране на пари. Главният получател приема и
се съгласява, вземайки предвид ангажимента
на Глобалния фонд за превенция на пране на
пари, със следното:
i. Всички трансакции, включващи транс
фер, отпускане, транспортиране, трансмисия
или обмяна на средствата от безвъзмездната
помощ (включително електронни разплащания
на средства и обмен на валута), се осъщест
вяват от банката на Главния получател, в
която се превеждат средствата от Глобалния
фонд, освен ако Глобалният фонд в писмен
вид не одобри друго преди извършване на
трансакцията.
ii. Всички трансакции на средства от без
възмездната помощ, които се осъществяват
чрез електронни разплащания или обмен на
валута, следва да бъдат надлежно докумен
тирани.
iii. Всички операции, свързани с обмен на
валута на средства от безвъзмездната помощ,
следва да се осъществяват чрез установени и
регулирани финансови институции.
iv. Операциите, свързани с обмен на валута,
които не са осъществени чрез установени и
регулирани финансови институции, няма да
се считат за „дейности по Програмата“ (де
финирани като „дейности, пряко подкрепящи
Програмата“); и
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v. Tрансферът, отпускането, транспортира
нето, трансмисията или обмяната на средства
от безвъзмездната помощ по какъвто и да
било начин (i) на трети страни, несвързани
с изпълнението на Програмата и настоящото
Споразумение; или (ii) за дейности, неподкре
пящи пряко изпълнението на Програмата, е
строго забранено.
(в) Включване на изискванията за проти
водействие на прането на пари в договорите
с подполучателите. Главният получател ще
включи разпоредбите, изброени в Член 9(б)
на това Споразумение (адаптирано в съответ
ствие със статута на подполучателите), във
всички договори с подполучатели и ще носи
отговорност за стриктното им спазване от
страна на подполучателите.
(г) Корективни мерки и отговорности за
нарушаването на изискванията за противодей
ствие на пране на пари. Главният получател
приема и се съгласява със следното:
i. Глобалният фонд може да упражни пра
вото си да прекрати или наложи рестрикции
върху настоящото Споразумение в случай на
всяка една трансакция на средства от без
възмездната помощ, която противоречи на
разпоредбите на Член 9(б) и 9(в) на настоя
щото Споразумение (всяка една трансакция,
„неоторизирана трансакция“); и
ii. Главният получател носи еднолична от
говорност, финансова и друга, за всички щети,
произлизащи от неоторизирани трансакции,
и ще възстанови на Глобалния фонд сумата
по всички щети или печалби, произлизащи
от неоторизирани трансакции.
Член 10. Отпускане на средства по безвъзмездната помощ
(а) Отпускане на средства. Независимо от
графика за отпускане на средства, съдържащ
се в Анекс A на това Споразумение, време
вите рамки и сумата на отпуснатите средства
по Безвъзмездната помощ се определят от
Глобалния фонд по негово усмотрение. Поконкретно Глобалният фонд няма да разреши
отпускането на средства по Безвъзмездната
помощ, ако не са изпълнени следните условия:
i. Главният получател е подал до Глобалния
фонд Искане за отпускане на средства, подпи
сано от лицето или лицата, упълномощени от
Главния получател да го извършат, по начин,
удовлетворителен за Фонда по своята форма
и съдържание и по време, което е приемливо
за Глобалния фонд;
ii. Глобалният фонд е определил по свое
усмотрение наличието на достатъчни средства
за отпускане на сумите за съответната цел
към момента на отпускането на средствата;
iii. Главният получател е изпълнил в удо
влетворителни за Глобалния фонд форма
и съдържание предварителните условия за
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такова отпускане на средства или специал
ните условия, посочени в Анекс A, ако има
такива, и в рамките на приложимата крайна
дата, посочена в Заглавната част, или други
срокове, отбелязани в специалните условия;
iv. Главният получател доказва, че сумата,
изискана в Искането за отпускане на средства,
се основава на разумните нужди от паричен
поток за периода, за който е поискано отпус
кането на средства;
v. Главният получател е предоставил на
Глобалния фонд всички Отчети за напредъ
ка по Програмата, упоменати в Члeн 15(б)
на това Споразумение, които е трябвало да
бъдат предадени преди датата на Искането за
отпускане на средства;
vi. Главният получател доказва, че е постиг
нал резултати по Програмата, отговарящи на
целите за индикатори, указани в Рамката/е за
изпълнение на индикаторите, приложена към
Анекс А, през периодите, указани там, и е
предоставил обяснения за причините, довели
до отклонение от целите;
vii. След доставката на Здравни продукти,
закупени със средства от Безвъзмездната
помощ, Главният получател отчита цените и
друга свързана с тях информация, изисквана
за отчитане от Глобалния фонд съгласно Член
19 на това Споразумение, включително и Ръ
ководството (както е дефинирано в Член 19
на настоящото Споразумение), с помощта на
Механизъм за отчитане на цените, наличен на
уебстраницата на Глобалния фонд, или друг
подходящ механизъм, който Глобалният фонд
предостави за тази цел; и
viii. МПФ (упоменат в Член 8 на това
Споразумение) потвърждава информацията,
предоставена в Искането за отпускане на
средства.
(б) Крайни срокове. Ако предварителните
условия или специалните условия, посочени в
Описание на изпълнение на Програмата, не са
били изпълнени до приложимата крайна дата
или краен срок или ако Главният получател
не успее да постигне целите по Програмата,
упоменати в това Споразумение, в рамките на
сроковете, изложени в него, Глобалният фонд
може по всяко време и по свое усмотрение
да прекрати или временно да преустанови
това Споразумение с писмено предизвестие
до Главния получател според Член 26 от това
Споразумение.
(в) Крайна дата на Фаза 1. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства по
Безвъзмездната помощ след Крайната дата
на Фаза 1, освен ако страните не изменят
това Споразумение така, че то да отразява
Одобрението за Фаза 2 (както е описано в
Член 3(б) от Общите условия на това Спо
разумение).
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Член 11. Банкови сметки, лихви и други
приходи по Програмата
(а) Банкова сметка. Главният получател
осигурява:
i. Средствата от Безвъзмездната помощ,
които са във владение на Главния получател
или Подполучатели, да останат, доколкото
това е практически приложимо, в банкова
сметка, която носи лихва при разумен про
цент, който се предлага в Държавата-домакин,
докато средствата бъдат разходвани за целите
на Програмата; и
ii. всяка банка, в която са вложени средства
от Безвъзмездната помощ, отговаря напълно
на всички приложими местни и международни
банкови стандарти и регламенти, включително
изискванията за капиталова адекватност; и
iii. през цялото време средствата по Без
възмездната помощ се държат във вид на
парични средства и при поискване могат да
бъдат изтеглени по всяко време.
(б) Лихви. Всички лихви върху средства по
Безвъзмездната помощ, отпуснати от Глобал
ния фонд за Главния получател по силата на
това Споразумение или от Главния получател
за Подполучатели, се отчитат и използват
единствено за целите на Програмата.
(в) Приходи. Всички приходи, спечелени
от Главния получател или Подполучатели от
дейности по Програмата, включително, но
не само, приходи от дейности за „социален
маркетинг“, се отчитат и използват единствено
за целите на Програмата.
Член 12. Данъци и митни сборове
(а) Освобождаване от данъци. Главният
получател силно се насърчава да гарантира,
че това Споразумение и закупуването на стоки
или услуги със средства от Безвъзмездната
помощ от страна на Главния получател и всич
ки подполучатели са освободени от всякакви
митни сборове и такси, които се налагат в
съответствие с действащото законодателство
в Държавата-домакин. Главният получател не
по-късно от 90 дни след Началната дата на
Фаза 1 информира Глобалния фонд относно
статуса на освобождаване от данъци и мита,
който е бил осигурен за помощта по това
Споразумение.
(б) Възстановяване на платени данъци.
Ако определен данък или мито е бил на
ложен и платен от Главния получател или
Подполучател, въпреки освобождаването от
такъв данък или мито Глобалният фонд може
по свое усмотрение (i) да изиска от Главния
получател да възстанови на Глобалния фонд
или на други страни, ако такова е указанието
на Глобалния фонд, сумата на същите данъ
ци със средства, различни от тези, които са
предоставени по това Споразумение; или (ii)
да компенсира сумата на същите данъци от
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суми, които следва да се отпуснат по това
или друго Споразумение между Глобалния
фонд и Главния получател.
(в) Разрешаване на данъчни въпроси. В
случай на разногласия относно прилагането
на освобождаването, което е било разрешено
от правителството на Държавата-домакин,
Глобалният фонд и Главният получател сво
евременно полагат всички възможни усилия
да разрешат тези въпроси, водени от принци
па, че средствата по Безвъзмездната помощ
трябва да бъдат освободени от данъци, така
че цялата помощ, доставена от Глобалния
фонд, да допринася директно за лечението и
профилактиката на заболяването в Държа
вата-домакин.
Член 13. Одити и документация
(а) Счетоводни книги и документация на
Главния получател. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за Подпо
лучателите, да поддържа счетоводни книги,
записи, документи и други свидетелства,
свързани със Споразумението, достатъчни да
покажат без ограничение всички разходи и
спечелени приходи от Главния получател по
Програмата и цялостния напредък към при
ключване на Програмата („Счетоводни книги
и документация по Програмата“). Главният
получател и Подполучателите поддържат Сче
товодни книги и документация по Програмата
в съответствие с общоприетите счетоводни
стандарти в Държавата-домакин. Счетовод
ните книги и документация по Програмата се
съхраняват от Главния получател най-малко
седем години след датата на последното пла
щане по това Споразумение или за толкова
по-дълъг период, ако е необходимо, колкото се
изисква за разрешаване на предявени искове
или запитвания при одити, или ако това е
поискано от Глобалния фонд.
(б) Одити на Главния получател. Главният
получател провежда годишни финансови оди
ти за приходите и разходите по Програмата,
проведени от независим одитор. Първият
период, подлежащ на одит, ще бъде първата
приключена фискална година на Главния
получател (както е посочено в графа 8 от
заглавната страница на това Споразумение,
може да се променя периодично с писмено
уведомление). Ако обаче краят на първата
такава фискална година е по-малко от шест
месеца след Началната дата на Фаза 1, първият
одитиран период ще бъде от Началната дата
на Фаза 1 до края на втората фискална година.
(в) Независим одитор. Не по-късно от три
месеца след Началната дата на Фаза 1 Глав
ният получател уведомява Глобалния фонд за
независимия одитор, който той е избрал за
извършване на годишните одити, упоменати в
алинея (б) на този член. Окончателният избор
на независим одитор и условията на работата
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му подлежат на одобрение от Глобалния фонд,
като това се осъществява не по-късно от шест
месеца след Началната дата на Фаза 1.
(г) Одити на Подполучатели. Главният
получател осигурява провеждането на годиш
ни одити на приходите и разходите на всеки
Подполучател на средства от Безвъзмездната
помощ. Във връзка с това изискване Главният
получател представя пред Глобалния фонд
план за одити на Подполучатели не по-къс
но от шест месеца след Началната дата на
Фаза 1 и копие от всички проведени одити
на Подполучатели. Първият период на одит
за Подполучатели е не по-късно от първия
период на одит, приложим по подточка (б)
по-горе.
(д) Отчети за одитите. Главният получател
предоставя на Глобалния фонд отчет за всеки
един одит, организиран от Главния получател
или Подполучател, в съответствие с този член
не по-късно от шест месеца след края на пе
риода, за който се извършва одитът.
(е) Одит от страна на Глобалния фонд.
Глобалният фонд си запазва правото самос
тоятелно или чрез посредник (като използва
средства от Безвъзмездната помощ или други
налични ресурси за тази цел) да извърши
одитите, изисквани по това Споразумение,
и/или да направи финансов преглед, раз
следващ одит или оценка, или да предприеме
други действия, които счита за необходими,
за да осигури отчетността на средствата по
Безвъзмездната помощ от страна на Главния
получател и Подполучателите и да следи за
спазването на сроковете по това Споразумение
от Главния получател. Главният получател
осигурява и гарантира за осигуряването от
Подполучателите на съдействие на Глобалния
фонд и неговите посредници при провеждане
то на подобен преглед, одит, оценка и други
действия.
(ж) Право на достъп. Главният получател
позволява и осигурява всички трети страни
да позволят на упълномощени представители
на Глобалния фонд, включително на Офиса на
Генералния инспектор, негови посредници или
друго трето лице, упълномощено от Глобалния
фонд, неограничен достъп по всяко време до:
(i) Счетоводните книги и документация по
Програмата или друга документация, отна
сящи се до Програмата, които се съхраняват
о т Главни я пол у чат ел; (ii) помещени я та
на Главния получател или Подполучател,
където се съхраняват Счетоводни книги и
документация по Програмата, или дейности
по Програмата се извършват или са били из
вършвани; (iii) други обекти, където се държи
документация, свързана с Програмата, или
дейности по Програмата се извършват или са
били извършвани; и (iv) целия персонал на
Главния получател и/или Подполучатели на
средства от Безвъзмездната помощ. Главният
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получател осигурява неговите споразумения
с Подполучатели да включват права на не
ограничен достъп на Глобалния фонд по тази
подточка (ж). За да се изключи съмнение за
злоупотреба, отказът да бъде предоставено
право на неограничен достъп, описано в този
параграф (ж), включително, но не само, отказът
да бъде предоставен неограничен достъп на
Офиса на Генералния инспектор, представля
ва нарушение на настоящото Споразумение.
(з) Уведомление. Главният получател уведо
мява своевременно Глобалния фонд в писмена
форма за одит или разследваща проверка,
свързана с дейностите на Главния получател
или на Подполучател.
Член 14. Подполучатели
Съгласно настоящото Споразумение Глав
ният получател може периодично да предос
тавя средства от Безвъзмездната помощ на
други инстанции за извършване на дейности
по Програмата („Подполучатели“) при условие,
че Главният получател:
(а) оценява капацитета на всеки Подпо
лучател да изпълнява дейности по Програ
мата и да се отчита по тях, предоставя така
направените оценки на Глобалния фонд при
поискване и избира всеки Подполучател въз
основа на положителна оценка на капацитета
на същия Подполучател да изпълнява дейности
по Програмата, които са му възложени, по
прозрачен и документиран начин;
(б) сключва Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с всеки Подполучател,
което поражда задължения на Подполучателя
към Главния получател, които са принципно
еквивалентни на тези на Главния получател по
това Споразумение и които са разработени с
цел да улеснят спазването от страна на Главния
получател на условията на това Споразумение.
Тези задължения включват, но не се ограни
чават, със задължението Подполучателят да
използва всички средства от Безвъзмездната
помощ изключително за целите на Програмата
и да полага разумни усилия, за да гарантира,
че средствата по Безвъзмездната помощ не
се използват за подкрепа или промоция на
насилие, подпомагане на терористи или свър
зана с тероризъм дейност, за извършване на
дейности, свързани с пране на пари, или за
финансиране на организации, за които се знае,
че подкрепят тероризма или са въвлечени в
дейности по пране на пари;
(в) предоставя при поискване от Глобал
ния фонд копие от всяко Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна помощ с Под
получател; и
(г) поддържа и спазва система за мони
торинг на работата на Подполучателите и
осигурява редовна отчетност от тях съгласно
това Споразумение.
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Главният получател потвърждава и прие
ма, че предоставяйки средства от Глобалния
фонд на Подполучатели или извършвайки
плащания от тяхно име за изпълнение на
дейности по Програмата, не освобождава
Главния получател от неговите задължения
съгласно настоящото Споразумение. Глав
ният получател е отговорен за действията и
бездействията на неговите Подполучатели,
свързани с Програмата, така както биха били
действия и бездействия на Главния получател.
Член 15. Отчети за напредъка по Програмата
(а) Предоставяне на отчети. Главният полу
чател предоставя на Глобалния фонд отчетите,
упоменати в алинея (б) от този член. Освен това
Главният получател изпраща на Глобалния
фонд такава информация и отчети в такива
периоди, каквито Глобалният фонд може да
изиска. Глобалният фонд може периодично
да предоставя на Главния получател насоки
чрез публикуване на информация на интер
нет страницата на Глобалния фонд или чрез
писма по изпълнението относно приемливата
честота, форма и съдържание на отчетите,
изисквани по този член. Главният получател
предоставя на НКК копие от всички отчети,
които Главният получател подава до Глобал
ния фонд по този член.
(б) Периодични отчети. Главният получател
отчита напредъка по целите на Програмата
за съответния период, посочени в Анекс А
към това Споразумение, не по-късно от 45
дни след края на всеки отчетен период, по
сочен в Анекс A. Главният получател подава
периодични отчети във формуляра, определен
в Анекс A. За съответния период Главният
получател дава обяснения в отчета за всички
несъответствия между планираните и реалните
резултати и между планираните и реалните
разходи.
(в) Използване на отчетите. Главният полу
чател приема и се споразумява, че Глобалният
фонд има право да публикува в своя публичен
домейн отчетите, изцяло или частично, които
са били представени от Главния получател
на Глобалния фонд по силата на това Спо
разумение. Също така Главният получател
приема и се споразумява, че Глобалният
фонд има право да използва, възпроизвежда,
модифицира и/или адаптира информацията и
другите данни, съдържащи се в тези отчети,
по своя преценка.
Член 16. Мониторинг и оценка
Главният получател следи и оценява на
предъка на Програмата към постигането на
нейната цел, включително дейностите, изпъл
нявани от Подполучателите, съобразно плана
за мониторинг и оценка, одобрен от Глобалния
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фонд. Главният получател осигурява получава
нето на качествени данни относно напредъка
и отчита точно резултатите по Програмата.
Член 17. Оценки от Глобалния фонд
Глобалният фонд може по свое усмотрение
да проведе или поръча провеждането на оценки
на Програмата или на конкретни дейности
по Програмата, изпълняващи звена или други
въпроси, свързани с Програмата. Глобалният
фонд определя условията за всяка оценка и
подходящ график за провеждането є. Глав
ният получател изисква от Подполучателите
да улеснят тази оценка. Упражняването от
страна на Глобалния фонд на това право не
премахва задължението на Главния получател
да следи и оценява Програмата.
Член 18. Договори за стоки и услуги
(а) Практики на доставките. Главният
получател непрекъснато информира Глобал
ния фонд относно политиките и практиките,
които използва за сключване на договори за
стоки и услуги по това Споразумение. Тези
политики и практики, ръководещи доставки
те по Програмата, трябва да са съобразени
най-малко с изискванията, изброени по-долу
в подточки (i) до (viii), а при доставката на
Здравни продукти – изискванията в Член 19
на това Споразумение. Главният получател
осигурява спазването на тези политики и
практики по всяко време.
i. Договорите се възлагат при условия на
прозрачност и конку рентност с изк люче
ние единствено на установени изключения,
включени в писмени политики и практики за
доставка, предоставени на Глобалния фонд.
ii. Обявленията за търгове трябва ясно да
се съобщят на всички потенциални участници
в търга, на които се дава достатъчно време
да отговорят на обявлението.
iii. Обявлението за откриване на процедура
за възлагане на поръчки за доставка на стоки
и услуги предоставя цялата необходима инфор
мация, необходима на потенциален участник
в търга за участие в търга и, като такава, се
базира на ясно и точно описание на предло
жените срокове и условия на договора и на
стоките и услугите, които ще се придобиват.
iv. Услови ята за у частие в т ъргове за
възлагане на договори се ограничават само
до такива, които са от основна важност да
осигурят способността на съответния участ
ник да изпълни договора и спазването на
националното законодателство за възлагане
на поръчки.
v. Договорите се възлагат само на отговорни
контрагенти, които притежават потенциална
възможност да ги изпълнят успешно.
vi. За получаване на стоки и услуги не се
заплаща повече от разумна цена (която се
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определя например чрез сравнение на ценови
оферти и пазарни цени).
vii. Главният получател и неговите предста
вители и посредници нямат право да участват
в каквито и да било практики, описани в Член
21(б) във връзка с такива доставки.
viii. Главният получател трябва да води
подробна документация за получаването и
използването на стоки и услуги, придобити
от него по Споразумението, за естеството и
степента на привличане на бъдещи доставчици
на стоки и услуги, придобивани от Главния
получател, и за основата за възлагане на
договори и поръчки от страна на Главния
получател.
(б) Верига на доставка. Главният получател
се задължава да направи всичко възможно да
осигури оптимална надеждност, ефективност
и сигурност по отношение на веригата дос
тавчици за всички продукти, закупувани със
средства от Безвъзмездната помощ.
(в) Спазване на изискванията от страна на
Подполучателите. Главният получател оси
гурява Подполучателите да спазват изисква
нията на този член, когато Подполучателите
предприемат доставка на стоки и услуги за
целите на Програмата.
(г) Документация. Главният полу чател
се задъл жава, като гарантира същото за
Подполучателите, да поддържа подходяща
документация относно всички дълготрайни
активи, закупени със средства по Безвъзмезд
ната помощ.
(д) Право на собственост. Правата върху
стоки или друга собственост, финансирана от
Глобалния фонд по Споразумението („Акти
ви на Програмата“), са на името на Главния
получател или на Подполучател или на друга
инстанция, одобрена от Главния получател,
освен ако Глобалният фонд не нареди, по
свое усмотрение и по всяко време, правата
да бъдат прехвърлени на Глобалния фонд или
друга инстанция, посочена от Глобалния фонд.
(е) Цели на Програмата. Съгласно Член 9
на това Споразумение Главният получател
осигурява всички стоки и услуги и дейности,
финансирани със средства по Безвъзмездната
помощ, включително тези, доставени и из
пълнени от Подполучатели, да се използват
единствено за целите на Програмата.
Член 19. Фармацевтични и други здравни
продукти
(а) Главният получател се задължава всички
здравни продукти, закупени със средства от
Безвъзмездната помощ, да бъдат доставени
чрез сключване на договори, възложени при
условия на Член 18 и Член 19 на това Спо
разумение, както и при условията на Ръко
водството на Глобалния фонд за Политиките
за Обществени поръчки и Управление на
доставките на здравни продукти, издадено на
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12 юни 2012 г., публикувано на интернет стра
ницата на Глобалния фонд („Ръководството“)
и периодично изменяно. За целите на това
Споразумение терминът „здравни продукти“
включва (i) фармацевтични продукти; (ii)
трайни и нетрайни продукти за инвитро диаг
ностика, микроскопи и оборудване за образна
диагностика; (iii) мрежи против комари и (iv)
консумативи /здравни продукти за еднократна
употреба (включващи презервативи, инсек
тициди, терапевтична хранителна подкрепа,
общо лабораторни артикули и спринцовки).
(б) Главни я т пол у чат ел се за д ъ л жава
както Главни ят полу чател, така и всек и
Подполучател да спазва изцяло и по всяко
време разпоредбите на Член 18 и Член 19 на
настоящото Споразумение и разпоредбите на
Ръководството, като всяко споразумение с Под
получател ще включва договорно задължение,
чрез което Подполучателят се задължава да
спазва всички разпоредби, изложени в Член
18 и Член 19 на настоящото Споразумение, и
разпоредбите, съдържащи се в Ръководството
относно възлагането на договори.
(в) Главният получател приема и се съ
гласява, че без ограничения относно всяко
едно средство на разположение на Глобалния
фонд съгласно настоящото споразумение или
съгласно закона, в случай че Глобалният фонд
определи, че Главният получател не спазва
разпоредбите на настоящото Споразумение
относно възлагането на договорите, на Ръко
водството или всякаква друга документация,
включена чрез препратка в гореспоменатото
Ръководство, тогава Глобалният фонд може
единствено по свое усмотрение да изиска
или предприеме едно или повече от следните
действия:
i. да изиска Главният получател да възста
нови незабавно на Глобалния фонд всички или
част от отпуснатите или използваните средства
във връзка с договор, който е възложен по
начин, несъответстващ на разпоредбите на
настоящото Споразумение или на разпоред
бите на Ръководството;
ii. да изиска Главният получател да достави
здравни продукти съгласно настоящото Спо
разумение от агенция за доставки или друг
доставчик, приемлив за Глобалния фонд, и
за период, който се счита подходящ от Гло
балния фонд; и
iii. да уреди и извърши пряко отпускане на
средства от Безвъзмездната помощ на агент
за доставки или друг доставчик, приемлив за
Глобалния фонд.
Член 20. Застраховки и отговорност за загуба,
кражба или щета
(а) Застраховки. Главният получател под
държа, когато това е възможно на разумна
цена, цялата застраховка на собствеността
от активите на Програмата и застраховка
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обща отговорност с финансово стабилни и с
добра репутация застрахователни компании.
Застрахователното покритие отговаря на това,
което се поддържа от подобни инстанции,
занимаващи се с подобни дейности.
(б) Отговорност за загуба или кражба.
Главни ят полу чател отговаря единствено
за загуба или кражба, или щета на всички
стоки, закупени със средства от Безвъзмезд
ната помощ (включително тези, които са във
владение на Подполучатели), и незабавно при
възникване на такава загуба, кражба или
вреда заменя същите стоки за своя сметка
съгласно изискванията за доставка, упоменати
в Член 18 и Член 19 от това Споразумение.
Освен това Главният получател е единствено
отговорен за загубата или кражбата на парич
ни средства, намиращи се във владение на
Главния получател или негови представители
или Подполучатели, и няма да има право да
изисква обезщетение от Глобалния фонд за
такава загуба или кражба.
Член 21. Конфликт на интереси; антикорупция, Кодекс на поведение на доставчиците;
Кодекс на поведение на получателите
(а) Стандарти на поведение. Главни ят
пол у чател под държа и на лага стан дарт и
на поведение за управление на работата на
лицата, свързани с Главния получател или
Подполучател (например директори, служи
тели, чиновници или агенти), участващи във
възлагането и администрирането на договори,
безвъзмездни помощи или други изгоди при
използване на средства от Безвъзмездната
помощ, за да осигури, че същите лица не се
занимават с практики, изброени в алинея
(б) по-долу.
(б) Избягване на корупция. Главният полу
чател се задължава, като гарантира същото за
Подполучателите или всяко лице, свързано с
Главния получател или Подполучател:
i. да не участва в избора, възлагането или
администрирането на договор, безвъзмездна
помощ или други отпуснати средства или опе
рации, финансирани от Безвъзмездната помощ,
в които лицето, преки роднини на лицето
или негови или нейни делови партньори или
организации, контролирани или съществено
свързани с това лице, имат финансов интерес;
ii. да не участва в сделки, в които участват
организации или инстанции, с които това лице
преговаря или има някакъв ангажимент по
отношение на бъдещо назначаване;
iii. да не предлага, дава, иска или получава,
пряко или косвено, парични средства, услуги,
подаръци или друго с висока стойност, за
да повлияе върху действията на лице, което
участва в процеса на доставка или изпълне
ние на договор;
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iv. да не представя неправилно или пропуска
факти с цел да повлияе процеса на възлагане
на доставка или изпълнение на договор;
v. да не участва в схема или договорка
между двама или повече участници в търг,
със или без знанието на Главния получател
или Подполучател, с цел да промени цените
в търга, така че те да бъдат на изкуствено,
неконкурентно ниво; или
vi. да не участва в друга практика, която е
или може да бъде тълкувана като незаконна
или корупционна практика в Държавата-до
макин.
(в) Оповестяване. Ако Главният получател
знае или научи за:
i. реален, предполагаем или потенциален
конфликт между финансовите интереси на
което и да било лице, свързано с Главния
получател, всеки Подполучател, НКК, МПФ
или Глобалния фонд и задълженията на това
лице по отношение на изпълнението на Про
грамата; или
ii. която и да било от практиките, описани
в алинея (б) по-горе,
Главният получател незабавно оповестява
всеки реален, предполагаем или потенциален
конфликт на интереси директно пред Глобал
ния фонд.
(г) Кодекс на поведение на доставчиците
Главният получател осигурява Кодекса
на поведение на доставчиците на Глобалния
фонд, както и промените по него да бъдат
сведени до знанието на всички участници в
търговете, доставчици, агенти, посредници,
консултанти и предприемачи („доставчици“).
Главният получател приема и се съгласява в
случай на неспазване на Кодекса за поведение,
което се определя еднолично от Глобалния
фонд, Глобалният фонд да запази правото
си да не финансира договора между Главния
получател и доставчика, или да изиска връ
щането на средствата в случай, че плащането
на доставчика вече е било извършено.
(д) Кодекс на поведение на Получателите
Главният получател осигурява спазването
на Кодекса на поведение на получателите на
Глобалния фонд, както и промените по него,
достъпни на уебсайта на Глобалния фонд
(„Кодекса на поведение на получателите“) и
осигурява той да бъде сведен до знанието на
всички подполучатели, включително и чрез
писмено упоменаване на прилагането на Ко
декса във всеки един договор с Подполучател
за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Член 22. Използване на запазени знаци
или търговски марки
Използване на запазени знаци и търговски
марки. Главният получател няма да използ
ва и ще изисква от Подполучателите да не
използват запазения знак или търговските
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марки на Глобалния фонд, освен ако Главният
получател и неговите Подполучатели не са
подписали валидно лицензно Споразумение с
Глобалния фонд за такова използване.
Член 23. Новация; Прехвърляне на отговорностите на Главния получател
По всяко време, когато или Главният по
лучател, или Глобалният фонд реши, че Глав
ният получател не е в състояние да изпълни
ролята на Главен получател и да изпълни
своите отговорности по Споразу мението,
или ако по някаква причина Глобалният
фонд и Главният получател желаят да прех
върлят всички или част от отговорностите
на Главния получател на друга инстанция,
която е в състояние и желае да приеме тези
отговорности, тогава другата инстанция („Нов
главен получател“) може да замести Главния
получател в настоящото Споразумение. За
местването трябва да се извърши при такива
условия, договорени между Глобалния фонд
и Новия главен получател след консултация
с НКК. Главният получател си сътрудничи
изцяло с Глобалния фонд и НКК, за да улесни
това прехвърляне.
Член 24. Допълнителни главни получатели
Освен на Главния получател Глобалният
фонд може периодично да предоставя без
възмездни помощи и на други институции
за изпълнение на програми в Държаватадомакин. Главният получател сътрудничи
при необходимост на такива институции при
реализиране на ползите от всички програми,
финансирани от Глобалния фонд.
Член 25. Известия
Ако това Споразумение изрично не пред
вижда друго или Глобалният фонд и Главният
получател не се споразумеят в писмена форма
за друго, всяко известие, искане, отчет или друг
вид документи и съобщения, представени от
Главния получател или от Глобалния фонд, се
изпращат до: (i) Упълномощения представител
на другата страна, упоменат в графи 12 или
13 от заглавната част на това Споразумение,
когато е необходимо; или (ii) Името/адреса за
уведомления, отбелязан в графи 10 или 11 от
заглавната част на това Споразумение, когато
е необходимо; всеки може да бъде променян
периодично чрез писмено уведомление на
другата страна. Всички такива документи
се изпращат с копие до НКК. В случай на
контактуване с Глобалния фонд чрез Местния
представител на фонда Главният получател
предоставя тези документи и съобщения на
лицето, което е определено в графа 9 на за
главната част на това Споразумение. Всички
документи и съобщения по това Споразумение
са на английски език.
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Член 26. Прекратяване; суспендиране;
изтичане на срока на Програмата
(а) Първенство на решенията на Глобалния
фонд. Глобалният фонд може да прекрати
или суспендира настоящото Споразумение
изцяло или частично по каквато и да било
причина, определена по негово усмотрение,
след изпращане на писмено уведомление до
Главния получател. Всяка част от насто
ящото Споразумение, която не е прекратена
или суспендирана, ще остане в пълна сила
и действие.
(б) Процедури при прекратяване или изти
чане на срока на Програмата. При пълно или
частично прекратяване на това Споразумение
по каквато и да било причина или изтичане
на срока на Програмата Главният получател
наред с други процедури, които могат да бъдат
поискани от Глобалния фонд:
i. незабавно връща на Глобалния фонд
всички средства от Безвъзмездната помощ,
които не са били разходвани от Главния
получател и Подполучатели към датата на
уведомлението за прекратяване на Споразу
мението или крайната датата на Програмата
(което е подходящо), ако това е поискано от
Глобалния фонд;
ii. предоставя на Глобалния фонд краен
одитиран финансов отчет на Програмата;
iii. предоставя на Глобалния фонд инвен
тарен списък на всички активи и вземания,
закупени със средства от Безвъзмездната
помощ; и
iv. ако това е поискано от Глобалния фонд,
да предостави план (изготвен в консултация
с НКК) за използване на всички активи и
вземания, упоменати в подалинея iii по-горе
(„План за приключване“). Планът за приключ
ване подлежи на окончателното одобрение на
Глобалния фонд.
(в) Прехвърляне. След изтичане на срока
на Програмата или по-ранно прекратяване на
това Споразумение Глобалният фонд може,
съгласно Член 18(д) на това Споразумение, да
нареди правата върху активите на Програмата
да бъдат прехвърлени на Глобалния фонд или
друга страна, посочена от Глобалния фонд.
Член 27. Възстановяванe на парични средства
Независимо от наличността или предпри
емането на други корективни мерки по това
Споразу мение Глобални ят фонд може да
изиска от Главния получател незабавно да
възстанови паричните средства на Глобалния
фонд по всички отпуснати траншове средства
от Безвъзмездната помощ във валутата, в която
те са били отпуснати, при всяко от следните
обстоятелства:
i. това Споразумение е било прекратено
или суспендирано;
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ii. било е извършено нарушение от страна
на Главния получател на която и да било от
клаузите на това Споразумение;
iii. Глобалният фонд е отпуснал средства
на Главния получател погрешка; или
iv. Главният получател е представил невяр
но факти от съществена важност, свързани с
това Споразумение.
Член 28. Граници на отговорностите на
Глобалния фонд
(а) Глобалният фонд е отговорен само
за изпълнение на задълженията, конкретно
посочени в настоящото Споразумение. С
изключение на тези задължения Глобалният
фонд няма отговорности към НКК (или негов
член), Главния получател, Подполучателите,
служители или контрагенти на същите или
което и е друго лице или институция в ре
зултат на Споразумението или изпълнението
на Програмата. Всяка финансова или друга
отговорност, която може да се появи в резул
тат на изпълнението на Програмата, трябва
да бъде отговорност единствено на Главния
получател.
(б) Главният получател се задължава с из
пълнението на Програмата от името на НКК,
а не от името на Глобалния фонд. Настоящото
Споразумение и Безвъзмездната помощ по
никакъв начин не трябва да се считат като
създаващи отношение възложител – изпълни
тел, съдружие по закон или джойнт венчър
между Глобалния фонд и Главния получател
или друго лице, включено в Програмата.
Глобалният фонд не поема отговорност за
каквато и да е загуба или щета, произтичаща
от Програмата, понесена от което и да е лице
или собственост. Главният получател при
никакви обстоятелства няма право да заявя
ва, че е представител на Глобалния фонд, и
предприема всички разумни предпазни мерки,
за да избегне създаването на впечатление, че
съществуват подобни взаимоотношения.
Член 29. Освобождаване от отговорност
Главният получател се задължава да за
щити и предпази Глобалния фонд, неговите
директори, служители и чиновници и посре
дници и контрагенти на Глобалния фонд от
(i) всякакви загуби за Глобалния фонд, него
вите служители и чиновници, и (ii) всякакви
съдебни искове, съдебни дела за отговорност,
действи я (вк лючително такси, отп уснати
средства и възнаграждения в разумен размер
за юридически услуги), процеду ри, щети,
разходи и задължения от какъвто и да било
вид, които са били причинени на Глобалния
фонд или заведени срещу Глобалния фонд,
неговите служители и чиновници, от или от
името на което и да било лице, основаващо
се на или произтичащо от (или за което може
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да се твърди, че произтича от) действия или
бездействия на Главния получател и негови
те посредници, служители, Подполучатели,
изпълнители, лица, на които са делегирани
правомощия или правоприемници, за които
Главни ят полу чател продъл жава да носи
отговорност.
Член 30. Писма по изпълнението
За да съдейства на Главния получател в
изпълнението на настоящото Споразумение,
Глобалният фонд периодично изготвя Писма
по изпълнението, които предоставят допъл
нителна информация и указания по въпроси,
изложени в Споразумението.
Член 31. Модификация или изменение
Освен в случаите на упражняване на ед
ностранни права или дискреционна власт,
изрично посочени в Споразумението, никак
ви промени по това Споразумение няма да
са валидни освен писмено договорените и
подписани от упълномощени представители
на Глобалния фонд и упълномощени пред
ставители на Главния получател.
Член 32. Разпространяване на информация
Главният получател разбира, че Глобал
ният фонд си запазва правото да публикува
свободно или да разпространява информация,
получена при изпълнението на Програмата.
Член 33. Отказ от право на мерки
Забавяне при упражняване на някое право
или мярка по това Споразумение не се тълкува
като отказ от това право или мярка.
Член 34. Приемници и правоприемници
Настоящото Споразумение е задължително
за приемниците и правоприемниците на Глав
ния получател и се счита, че Споразумението
включва приемниците и правоприемниците на
Главния получател. Но нищо в това Споразу
мение не позволява никакво прехвърляне на
право без предварително писмено одобрение
от Глобалния фонд.
Член 35. Арбитраж
Всеки спор, противоречие или съдебна
претенция, произтичащи от или свързани с
това Споразумение, или нарушението, пре
кратяването или невалидността на същото се
решават чрез арбитраж съгласно арбитражни
те правила на Комисията по международно
търговско право на ООН, които са в сила
понастоящем. Глобалният фонд и Главният
получател се договарят да се придържат към
арбит ра ж ното решение, взето в съответ
ствие с такъв арбитраж, като окончателно
решение на всеки такъв спор, конфликт или
иск. Правото да назначи такъв арбитър има
Международният арбитражен съд към Меж
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дународната търговска камара. Арбитрите
са трима на брой. Мястото на арбитража е
Женева, Швейцария. Английският език ще е
езикът на арбитражния процес.
Член 36. Приложимо законодателство
Това Споразумение се ръководи от принци
пите на Международния институт за унифи
кация на частното право (UNIDROIT) (2004).
Член 37. Цялостно споразумение
Това Споразумение и всички анекси и
приложения към него представляват цялото
Споразумение между Страните и излага всички
условия, договорености и споразумения между
Страните, свързани с предмета на това Спо
разумение, като замества всички предишни
устни или писмени споразумения, договоре
ности, преговори и дискусии. Няма условия,
договорености или други споразумения, в устен
или писмен вид, изрични, по подразбиране или
допълнителни между Страните, във връзка с
предмета на това Споразумение, освен ако не
е изрично упоменато в това Споразумение и
приложенията към него.
Член 38. Дата на влизане в сила
Това Споразумение, изготвено в два ориги
нални екземпляра, ще влезе в сила от датата
на неговото подписване както от Главния
получател, така и от Глобалния фонд, които
действат чрез техните упълномощени за целта
представители, посочени в графи 12 и 13 на
заглавната част на това Споразумение.
Член 39. Продължаване на силата
(а) Всички договорености, споразумения,
представяне и гаранции, направени от Главния
получател в това Споразумение, се считат за
валидни от Глобалния фонд и продължават
да са в сила след изпълнението и приключ
ването на това Споразумение, независимо от
разследване, проведено от Глобалния фонд или
от негово име, и независимо, че Глобалният
фонд може да е получил информация или
да е узнал за факт или неточно представяне
или гаранция по всяко време през Срока на
Програмата, и ще продължи да бъде в пълна
сила и ефект до Крайната дата на Фаза 1 или,
ако Глобалният фонд издаде Одобрение за
Фаза 2, до Крайната дата на Фаза 2.
(б) Разпоредбите на Член 6 (Договоренос
ти, потвърдени от Главния получател), Член
8 (Местен представител на фонда), Член 9
(Управление на средствата от Безвъзмездна
та помощ), подточки (а), (е) и (ж) на Член
13 (Одити и документация), подточка (в) на
Член 15 (Отчети за напредъка по Програмата),
Член 17 (Оценки на Глобалния фонд), Член 18
(Договори за стоки и услуги), Член 19 (Фар
мацевтични и други здравни продукти), Член
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21 (Конфликт на интереси; Антикорупция),
Член 27 (Възстановяванe на парични сред
ства), Член 28 (Граници на отговорностите
на Глобалния фонд) и Член 29 (Освобожда
ване от отговорност) остават в пълна сила и
действие независимо от изтичането на Срока
на Програмата или прекратяване на това
Споразумение.
Член 40. Копия
Настоящото Споразумение може да бъде
изпълнено в едно или повече копия, всички
от които представляват едно и също спора
зумение.
Член 41. Привилегии и имунитет
(а) Нищо в това Споразумение или свързано
с това Споразумение не може да се тълкува
като отказ от привилегии и имунитет, на
които Глобалният фонд има право по силата
на (i) международното право, включително
международното обичайно право, междуна
родни конвенции, съглашения или споразу
мения; (ii) по силата на национално право,
включващо, но не лимитирано до Закона за
имунитет на международните организации
(22 Код на САЩ 288); или (iii) по силата на
Споразумението за Щабквартирата между
Глобалния фонд и Швейцарския федерален
съвет от 13 декември 2004 г.
(б) Главният получател прави всичко въз
можно при поискване от страна на Глобалния
фонд да осигури признаването от Държаватадомакин на Глобалния фонд като институция,
за която важат привилегиите и имунитетът,
обикновено предоставяни на международни
организации.
Член 42. Попечител
Глобалният фонд и Международната бан
ка за възстановяване и развитие („Световна
банка“) са сключили споразумение, по силата
на което Световната банка приема да учреди
„Попечителски фонд за Глобалния фонд за
борба със СПИН, туберкулоза и малария“
(„Попечителски фонд“) и да служи като попе
чител на Попечителския фонд („Попечител“).
Средствата по Безвъзмездната помощ, предос
тавени на Главния получател, се отпускат от
Попечителския фонд. Всички задължения по
това Споразумение са задължения на Глобал
ния фонд и Световната банка не носи лична
отговорност за задълженията на Глобалния
фонд по това Споразумение.
Член 43. Съкращения
Ако са използвани в това Споразумение
(включително в Описанието на изпълнението
на Програмата и други анекси или приложения
към това Споразумение), следните съкращения
имат значението, посочено по-долу:
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ДЪРЖАВЕН

Значение
Комбинирана терапия, базирана
на артемизинин
AIDS/СПИН Синдром на придобитата имунна
недостатъчност
Акушеро-гинекологична клиника
ANC/АГК
Антиретровирусна терапия
ART
Антиретровирусен
ARV/АРВ
Осъществяване на промяна в по
BCC
ведението
Проучване за поведенчески надзор
BSS
Организация, базирана в общността
CBO
Домашни грижи, предоставени от
CHBC
общността
Национален координационен ко
CCM/НКК
митет
Информационна система за нацио
CRIS
нален отговор
Проституиращ
CSW
Консултиране и изследване
CT
Дихлородифенилтрихлоретан
DDT
Агенция за международно развитие
DFID
на Великобритания
Демографски и здравни проучвания
DHS
Кратък курс на лечение под непо
DOTS
средствен контрол
Надзор за резистентност към ме
DRS
дикаменти
Изследване за податливост към
DST
медикаменти
Религиозна организация
FBO
Есенциален лекарствен списък
EML
Експертен панел
ERP
Комисия „Зелена светлина“
GLC
Германско техническо сътрудни
GTZ
чество
Високоактивна антиретровирусна
HAART/
терапия
ВААРТ
Здравен работник
HCW
Здравна информационна система
HIS
Вирус на човешкия имунодефицит
HIV/ХИВ
Информационна система за здравно
HMIS
управление
Меж д у народна конференци я за
ICH
хармонизаци я на тех ническ ите
изисквания за регистрацията на
лекарствените продукти за човешка
употреба
Инжекционно употребяващи нар
IDU/ИУН
котици
Информация, образование и ко
IEC
муникация
Неравномерна превантивна те
IPT
рапия
Прилагане на спрей във вътрешни
IRS
пространства
Мрежа, третирана с инсектициди
ITN
Проучване за знания, нагласи и
KAP
поведение
Местен представител на фонда
LFA/МПФ
Мрежа, третирана с дълготрайни
LLITN
инсектициди
Целите на хилядолетието за разви
MDG
тие на Обединените нации
Мултирезистентен
MDR
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Съкращение
M&E/МО
MERG

Значение
Мониторинг и оценка
Референтна група за мониторинг
и оценка
Широкоаспектно гнездово про
учване
Министерство на здравеопазването
Мъже, които правят секс с мъже
Национален комитет по СПИН
Национална програма за борба
срещу СПИН
Национален орган за регулация на
лекарствените средства
Неправителствена организация
Национална програма за контрол
върху маларията
Национална програма за контрол
върху туберкулозата
Опортюнистична инфекция
Сираци и деца, които са уязвими
заради СПИН
Панамериканска здравна органи
зация
Доболнична помощ
Постекспозиционна профилактика
Схема за сътрудничество в про
верката на лекарствените средства
Превенция на предаването на ин
фекцията от майка на дете
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН

MICS
MoH/МЗ
МСМ
NAC
NAP
NDRA
NGO/НПО
NMCP
NTP
OI
OVC
PAHO
PHC
PEP/ПЕП
PIC/S
PMTCT
PLWHA/
ХЖХС
PPTCT
PR/ГП
PSM
RBM
RCC/ПИП
RCC-I/
ПИП-I
RCC-II/
ПИП-II
RCM
RDT
SR
STD/ППБ
STG
STI/ППИ
TB
UNAIDS
UNCITRAL
UNDP/
ПРООН
UNESCO/
ЮНЕСКО
UNFPA
UNGASS
UNICEF/
УНИЦЕФ

Превенция на предаването на ин
фекцията от родител на дете
Главен получател
Управление на доставките
Партньорство за спиране на ма
ларията
Продължаване на изпълнението
на Програма
Фаза 1 на Продължаване на изпъл
нението на Програма
Фаза 2 на Продължаване на изпъл
нението на Програма
Регионален координационен ме
ханизъм
Бърз диагностичен тест
Подполучател
Полово предавана болест
Стандартизирано ръководство за
лечение
Полово предавана инфекция
Туберкулоза
Обединена програма на ООН по
ХИВ/СПИН
Комисия по международно търгов
ско право на ООН
Програма за развитие на ООН
Организация на Обединените на
ции за образование, наука и култура
Фонд на ООН за населението
Специална сесия на Генералната
асамблея на ООН
Фонд за децата на ООН
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UNIDROIT
USAID
VCT/ДКИ
WHO/СЗО
WHOPES

ДЪРЖАВЕН
Значение
Международен институт за унифи
кация на частното право
Американска агенция за междуна
родно развитие
Доброволно консултиране и из
следване
Световна здравна организация
План на СЗО за оценка на пес
тицидите

EECA/SI/029-27/01/2015
27 януари 2015 г.
Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването на Република
България
Министерство на здравеопазването на Репуб
лика България
Св. Неделя 5
1000 София
Република България
Относно:
Споразумение № BUL 809-G03-Т
Главен получател: Министерство на здраве
опазването на Република България
Писмо по изпълнението № 61
7 месеца продължение без допълнително
финансиране
Неофициално резюме
С това писмо се удължава периодът на
изпълнението на Програмата със 7 месеца.
Приложени са актуализирана рамка на ин
дикаторите и приложенията към обобщения
бюджет, които съдържат цели и бюджет за
периода на продължението.
Уважаеми доктор Москов,
С това писмо бихме искали да предоста
вим удължаване за период от 7 месеца на
Програмно споразумение BUL 809-G03-Т от
23 януари 2013 г., сключено между Глобалния
фонд и Главния получател – Министерството
на здравеопазването (наричано за краткост
„Споразумението“).
Ние изменяме Споразумението, за да про
меним датите на периода на изпълнение от
„28 февруари 2012 до 28 февруари 2015 г.“ на
„28 февруари 2012 до 30 септември 2015 г.“.
Не се очаква отпускане на допълнително
финансиране за този период.
Целта на това удължаване е да се осигури
изпълнение на Програмата до предоставяне и
разпределение на средства по концептуално
1
Настоящото Споразумение за безвъзмездна
помощ бе променено преди това с писма от
16 февруари 2010 г., 14 февруари 2011 г., 1 март
2012 г., 11 май 2012 г. и 19 август 2013 г., както
и при подписването на Фаза 2 за изменение на
Споразумението на 23 януари 2013 г.
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предложение за периода 2014 – 2016 г. пред
Глобалния фонд съгласно новия модел на
финансиране, неговото разглеждане и одо
брение от Глобалния фонд и подписване на
документите за споразумение за безвъзмездна
помощ от двете страни на споразумението.
Това удъл жаване не означава, че новото
Споразумение е одобрено за финансиране от
Глобалния фонд.
Приложили сме актуализирана рамка с
индикатори и приложение към обобщения
бюджет, които съдържат цели и бюджет за
периода на удължаване.
В допълнение предвид несъществени проме
ни на Заглавната страница на Споразумението
вследствие на изграждащата се нова финансова
система на Глобалния фонд ние бихме желали
да актуализираме Заглавната страница на Спо
разумението, като изтрием и преномерираме
определени графи от Заглавната страница на
Споразумението. По-специално графа 6 от
Заглавната страница на Споразумението сега
отразява средствата, предоставени на Главния
получател единствено за настоящия период
на изпълнение. Сумата в графа 6 плюс сред
ствата, намиращи се по сметките на Главния
получател в началото на изпълнението на
настоящия период, останали от предходния
период на изпълнение, е налична за изпъл
нение на програмни дейности по време на
настоящия период на изпълнение, предмет
на условията на Споразумението.
Също така бихме желали да преместим
определени дати от Заглавната страница на
Споразумението към това писмо по изпълне
нието, да преместим информация за крайните
дати от Заглавната страница на Споразумени
ето към Анекс А на Споразумението, както
и да актуализираме определени препратки
при Общите условия на Споразумението.
Също така искаме да използваме тази въз
можност, за да изясним в Член 31 от Общите
условия на Споразумението, който позволява
на страна по Споразумението, че доколкото
една страна упражнява своите едностранни
права или дискреционни правомощия, изрично
предоставени по силата на Споразумението,
не се изисква модифициране или изменение
на Споразумението за безвъзмездна помощ.
Нито една от тези промени не засяга права
та или задълженията на Главния получател
съгласно Споразумението.
В съответствие с Член 31 от Общите условия
на Споразумението ние също така изменяме
Споразумението, за да отрази промените,
описани по-надолу:
1. Заглавната страница на Споразумението
изцяло се заменя с приложената Заглавна
страница.
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2. Заменяме приложение към Анекс А,
озаглавено „Рамка с индикатори 3, 4 и 5а:
индикатори, цели и обхванати периоди“, с
обновен документ, наречен „Рамка с индика
тори 3, 4 и 5б: индикатори, цели и обхванати
периоди“, което е приложено към това писмо.
3. Допълваме обобщения бюджет 3, 4 и 5 в
графа С с обобщен бюджет, наречен „Обобщен
бюджет година 6“, приложен към това писмо.
4. Член 3 от Общите условия на Спора
зумението е изцяло променен, както следва:
а) Член 3 (а) е изцяло премахнат и е за
менен със следното:
„Фаза 1: Главният получател признава, че
предвидените средства на Глобалния фонд за
Програмата съгласно Споразумението, предмет
на наличието на финансиране, за период от
24 месеца, който започва на Фаза 1 – начална
дата, и завършва на крайната дата на Фаза 1
(по-долу „програмни условия“).“
b) Препратката към „(посочени в графа
4D в Заглавната страница на това Споразу
мение)“ четвърти ред от член 3 (b) е изцяло
премахната.
с) Препратката към „(посочени в графа 6
от Заглавната страница на Споразумението)“
пети ред от Член 3 (с) е изцяло премахната, и
d) Препратката към „(посоченото в графа 7
от Заглавната страница на Споразумението)“
пети ред на Член 3 (d) е изцяло премахната.
5. Член 4 от Общите условия на Споразу
мението е изцяло премахнат и заменен със
следното:
„За настоящия отчетен период, както е
заложено в графа 5 от Заглавната страница
на Споразумението, сумата, предоставена от
Глобалния фонд към Главния получател, не
трябва да превишава посочената в графа 6 от
Заглавната страница на Споразумението, която
може да бъде предоставена на Главния получател съгласно условията на Споразумението. За
целта на това Споразумение „Безвъзмездната
помощ“ трябва да се състои от средства, посочени в графа 6 от Заглавната страница на
това Споразумение заедно с всички предишни
предоставени средства от Глобалния фонд на
Главния получател. Главният получател може
да използва средствата само за програмни
дейности, които се осъществяват по време
на програмния период или ако друго е писмено
договорено с Глобалния фонд.“
6. Член 5 (f) от Общите условия на това
Споразумение изцяло се променя чрез пре
махване на „графа 9“ във втори и четвърти
ред от него, която се заменя с „графа 7“.
7. Член 8 от Общите условия на Спора
зумението изцяло се променя, както следва:

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

a) Препратките към „графа 12“ на втори
ред от Член 8 (а) изцяло се премахват и за
менят с „графа 9“; и
b) Препратките към „графа 12“ на втори
ред от член 8 (с) изцяло се премахват и за
менят с „графа 9“.
8. Член 10 (а) (iii) от Общите условия на
това Споразумение изцяло се премахва и се
заменя със следното:
„iii. Главният получател е изпълнил в удовлетворителни за Глобалния фонд форма и
съдържание предварителните условия за такова
отпускане на средства или специалните условия,
посочени в Анекс A, ако има такива, и в рамките на приложимата крайна дата, посочена в
Заглавната част, или други срокове, отбелязани
в специалните условия;“.
9. Член 13 (b) от Общите условия на това
Споразумение се променя чрез премахване
на текста в скобите в трети и четвърти ред
от него, който се заменя със следното:
„(както е посочено в графа 8 от Заглавната
страница на това Споразумение, може да се
променя периодично с писмено уведомление).“
10. Член 25 от Общите условия на това Спо
разумение е изцяло променен, както следва:
а) Препратките към „графа 15 или 16“ в
трети ред са изцяло премахнати и заменени
с „графа 12 и 13“.
b) Препратките към „графа 13 или 14“ в
четвърти ред са изцяло премахнати и заменени
с „графа 10 и 11“.
c) Следният текст е изцяло допълнен след
„както е подходящо“ в пети ред от него: „все
ки може да бъде променян периодично чрез
писмено уведомление на другата страна“; и
d) Препратките към „графа 12“ в седми ред
са изцяло премахнати и заменени с „графа 9“.
11. Член 31 от Общите условия на това
Споразумение изцяло се премахва и се заменя,
както следва:
„Член 31 променен или изменен
Освен в случаите на упражняване на едностранни права или дискреционна власт, изрично
посочени в Споразумението, никакви промени по
това Споразумение няма да са валидни освен
писмено договорените и подписани от упълномощени представители на Глобалния фонд
и упълномощени представители на Главния
получател.“
12. Член 38 от Общите условия на това
Споразумение се променя чрез премахване
на „графа 15 и 16“ в трети ред от него и се
заменя с „графи 12 и 13“.
13. Общите условия на Споразумението
се заменят с обновена приложена версия,
която отразява промените, описани по-горе
в параграфи 4 – 12.

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

14. За целите на Споразумението следните
условия се определят, както следва:
а) Фаза 1: Начална дата: 1 март 2010 г.
b) Фаза 1: Крайна дата: 29 февруари 2012 г.
c) Фаза 2: Крайна дата: 30 септември 2015 г.
Всички останали условия на Споразумени
ето, неописани в настоящото писмо, остават
без промяна.
Моля да потвърдите Вашето съгласие по
отношение на тези изменения, като подпи
шете две копия на това писмо и ни върнете
и двете копия. Гореспоменатите промени ще
влязат в сила след подписването от Главния
финансов директор на Глобалния фонд (или
неговия/неговата упълномощен заместник),
посочен по-долу. Едно копие от това писмо
ще бъде върнато на Вас за сведение след под
писването му от Главния финансов директор
на Глобалния фонд (или неговия/неговата
упълномощен заместник).
Благодаря Ви за Вашите значими усилия
в глобалната борба срещу туберкулозата.
Ние очакваме продължаване на успешното
изпълнение на Програмата.
С уважение,
Мария Кирова
Началник на отдел „Азия, Европа, Латинска
Америка и Карибите“
Потвърждавам и подписвам:
За: Министерство на здравеопазването на
Република България
От:
Упълномощен представител: д-р Петър Москов,
министър на здравеопазването на Република
България
Дата: 19.05.2015 г.
Приложения: Обновена заглавна страница на
Споразумението
Рамка на индикатори 3, 4 и 5:
индикатори, таргети и обхванати
периоди
Обобщен бюджет година 6
Изменени и преразгледани стан
дартни условия
Сс:
Всички членове на НКК
Г-жа Ива Тодорова, КПМГ Бъл
гария, местен представител на
фонда
Подписано от Главния финансов директор
на Глобалния фонд или неговия/неговата
упълномощен заместник за утвърждаване на
Споразумението от Глобалния фонд.
Лена Семенюк
Регионален финансов мениджър
Дата: 26.05.2015 г.
2608

Подпис:
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Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (обн., ДВ, бр. 75 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2014 г.)
§ 1. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения:
1. Параграф 5а се изменя така:
„§ 5а. (1) Управителят на Националната
здравноосигурителна каса създава необходи
мата организация и контролира дейностите
по подготовка и провеж дане на процеса
по адаптиране и привеждане в готовност в
срок до 31 август 2016 г. на документите и
информационната система на Националната
здравноосигурителна каса и на съответните
лечебни заведени я – изпълнители на ме
дицинска помощ, за работа с адаптирания
вариант на Австралийската класификация на
медицинските процедури – българска ревизия.
(2) Директорът на Националния център по
обществено здраве и анализи създава необхо
димата организация и контролира дейностите
по провеждане от центъра на обучително при
лагане на Австралийската класификация на
медицинските процедури – българска ревизия,
в лечебните заведения по ал. 1 в периода от
31 август до 31 декември 2016 г.
(3) Директорите на Националната здравно
осигурителна каса и Националния център по
обществено здраве и анализи и управителите/
изпълнителните директори/директорите на
лечебните заведения си оказват необходимото
съдействие за осъществяване на дейностите
по ал. 1 и 2.“
2. В § 6 числото „2016“ се заменя с „2017“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е съгласувана с Национал
ния статистически институт.
Министър:
Петър Москов
2611

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2011 г. за изискванията за физическа
годност към водачите на моторни превозни
средства и условията и реда за извършване
на медицинските прегледи за установяване на
физическата годност за водачите от различните категории (ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
„Заболявания и състояния, при наличието
на които се налагат ограничения за полу
чаването на свидетелство за управление на
МПС в зависимост от категорията на МПС“
се правят следните изменения и допълнения:
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1. Точка 56 се изменя така:

56

Обструктивна сънна апнея:
а) обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/
хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15
без лечение с ПАП;
б) обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/
хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15
с лечение с ПАП;
в) обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой
апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между
15 – 29 и тежка форма – 30 и повече без лечение с ПАП;
г) обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой
апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между
15 – 29 и тежка форма – 30 и повече на лечение с ПАП

2. В раздела „Забележки“ се създава т. 11:
„11. Свидетелства за управление могат да
се издават на кандидати или водачи на МПС
с лека, умерена или тежка форма на синдрома
на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП,
които покажат адекватен контрол на състояни
ето си, както и че спазват подходящо лечение
и има подобряване на състоянието на сънли
вост, ако случаят е такъв, което е потвърдено
от квалифицирано медицинско заключение.
Кандидатите или водачите с лека, умерена
и тежка форма на синдрома на обструктивна
сънна апнея преминават периодични медицин
ски прегледи, чиито интервали не превишават
три години за водачите от група 1 и една година
за водачите от група 2, с цел да се установи,
доколко се спазва лечението, както и необхо
димостта от продължаване на лечението и от
продължаване на наблюдение на състоянието.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисква
ния на Директива 2014/85/ЕС на Комисията
от 1 юли 2014 г. за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно свидетелства за управление
на превозни средства (ОВ, L 194, 02/07/2014).
Министър:
Петър Москов
2684

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение
на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
за регистрираните пътни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48
и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1,
21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.,
бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от
2014 г. и бр. 31 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:

забранено

забранено

разрешено индивидуално
забранено

забранено

разрешено индивидуално

“
1. В ал. 1, т. 7 в края на текста се добавя
„или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8“.
2. В ал. 6 думите „чл. 18, ал. 1“ се заменят
с „чл. 18, т. 1“.
§ 2. В чл. 18б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. след уведомление от Гаранционния фонд
по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането.“
2. В ал. 2 думите „3 или 4“ се заменят с
„3, 4 или 8“.
3. В ал. 3 думите „5 или 6“ се заменят с
„5, 6 или 8“.
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Възстановяване на регистрацията на
превозно средство, прекратена по чл. 18, т. 2
във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8, се извършва:
1. служебно – при предоставени данни от
Гаранционния фонд по реда на чл. 574, ал. 6
от Кодекса за застраховането за сключена
задължителна застраховка „Гражданска от
говорност на автомобилистите“;
2. при поискване от собственика след
представяне на документите по чл. 15, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 4. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) Графичните знаци на регистрационния
номер на третата табела за ПС, на които се
монтират багажници за превоз на товари, се
нанасят с червен цвят на бял светлоотрази
телен фон.“
§ 5. В чл. 29, ал. 3 думите „Т“ или „Н“ се
заменят с „Т“, „Н“ или „М“.
§ 6. Създава се чл. 37д:
„Чл. 37д. (1) Заявление за издаване на удос
товерение за собственост на превозно средство
може да бъде подадено по електронен път чрез
автоматизираната информационна система за
електронни услуги на МВР с притежавания
от лицето квалифициран електронен подпис.
При подадено заявление по този ред органите
по регистрация изпращат потвърждение или
отказ до лицето по електронен път.
(2) При изпратено потвърждение по ал. 1
лицето се уведомява, че документът ще бъде
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издаден след заплащане на съответната такса
и може да бъде изпратен по електронен път
или да бъде получен лично.“
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 2, т. 10 думите „чл. 193, ал. 4“ се
заменят с „чл. 390, ал. 2“.
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. При регистрация, промяна в регис
трацията, издаване на транзитна регистрация
и/или разрешение за временно движение,
пускане в движение на ремаркета категория
О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета не
се изисква представянето на документ за
сключена застраховка „Гражданска отговор
ност“ и двустранен констативен протокол за
пътнотранспортно произшествие.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Разпоредбата на § 3 относно чл. 21,
ал. 3, т. 1 влиза в сила от 1 юли 2016 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
2651

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията
и отчета на моторните превозни средства,
собственост на чуждестранни физически и
юридически лица (обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г.;
изм., бр. 93 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „Главна дирекция „Про
тиводействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“ (ГДППООРП)
структурни звена „Пътна полиция – КАТ“ при
областните дирекции „Полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП) структурните звена „Пътна полиция“
при областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „Пътна по
лиция – К АТ“ се заменят с „Пътна полиция“.
2. В изречение второ думите „Пътна по
лиция – К АТ“ се заменят с „Пътна полиция“
и думите „областната дирекция „Полиция“
се заменят с „областната дирекция на МВР“.
3. В и з р ечен и е т р е т о аб р еви ат у р ат а
„ГДППООРП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 3. В чл. 8, ал. 2 абревиатурата „ГДППООРП“
се заменя с „ГДНП“.
§ 4. В чл. 17, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „лица“ се поставя за
петая и се добавя „с изключение на почетни
консулски длъжностни лица“.
2. В т. 4 след думите „регистрирани в
страната“ се поставя запетая и се добавя „и
за МПС, собственост на консулства, ръко
водени от почетни консулски длъжностни
лица – граждани на друга държава, в Репуб
лика България“.
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§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Пътна полиция – К АТ“
при Столичната дирек ци я „Полици я“ се
заменят с „Пътна полиция“ при Столична
дирекция на вътрешните работи“.
2 . В а л. 5 д у м и т е „Гл а вн а д и р ек ц и я
„ППООРП“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“.
§ 6. В допълнителните разпоредби в § 1
думите „и консулства, ръководени от почетни
консули“ се заличават.
Преходна разпоредба
§ 7. Моторните превозни средства, соб
ственост на консулства на други държави в
Република България, ръководени от почетни
консулски длъжностни лица, както и МПС,
собственост на лица със статут на почетни
консулски длъжностни лица на други държави
в Република България и притежаващи лична
консулска карта, издадена от Министерството
на външните работи, които към датата на вли
зане в сила на тази наредба са регистрирани с
регистрационни номера с буквени означения
„СС“, в срок до 3 месеца от влизане в сила
на тази наредба се представят за промяна
на регистрацията в съответната служба по
регистрация.
Министър:
Румяна Бъчварова
2601

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за
осъществяване на задържане, оборудването
на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Полицейските органи от структури
на МВР, в които няма обособени помещения
за настаняване на задържани лица по ал. 1,
настаняват задържаните от тях лица в друга
структура на МВР, в която има такива по
мещения.“
§ 2. В чл. 6 думата „структурите“ се заменя
с „основните структури“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 след думата „води“ се
добавя „и съхранява“, абревиатурата „ОДЧ“
се заменя с „Оперативно-дежурните центрове
(ОДЦ)/Оперативно-дежурните части (ОДЧ)“,
а след думата „структура“ се поставя запетая
и се добавя „а при липса на ОДЧ – от лица
и в помещения, определени със заповед на
ръководителя на съответната структура.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „архивира в“ се заменят
с „предава за съхранение в деловодството на“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедта за задържане се регистрира в
Централизирана автоматизирана информаци
онна система „Документооборот“ (ЦАИСДО),
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като номерът є/уникалният регистров иден
тификатор (УРИ) се вписва в книгата за
задържани лица.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) При задържане на лица от слу
жители на структура на МВР, в която не са
обособени места за настаняване на задържани
лица, заповедите за задържане се издават в
четири екземпляра.
(2) Полицейският орган, задържал лицето,
предоставя информация, касаеща задържане
то, на оперативния дежурен на структурата,
чийто служител е, с оглед регистрирането на
заповедта за задържане в ЦАИСДО.
(3) Предоставеният от оперативния дежурен
номер/УРИ се вписва върху всеки екземпляр
на заповедта за задържане. Четвъртият екзем
пл яр от заповедта се предава на структурата,
в която се настанява задържаното лице.
(4) Заповедта за задържане на лице се вписва
в книгите за задържани лица на предаващата
и приемащата структура.
(5) Ръководителите на ст ру кт у рите на
МВР създават организация за регистрация
на документацията по задържане съгласно
установения в МВР ред.“
§ 6. В чл. 14 думите „полицейско задържане“
се заменят със „задържане по реда на ЗМВР“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „връчва
на задържаното лице, а вторият се прилага
към заповедта за задържане“ се заменят със
„се прилага към заповедта за задържане за
съхранение в деловодството на съответната
структура на МВР, а вторият екземпляр се
връчва на задържаното лице“.
2. В ал. 7 думите „ОДЧ/Оперативния дежу
рен център (ОДЦ)“ се заменят с „ОДЦ/ОДЧ
или полицейския орган, задържал лицето“.
3. В ал. 9 след абревиатурата „ОДЦ/ОДЧ“
се добавя „или полицейският орган, задържал
лицето“.
§ 8. В чл. 16, ал. 2 абревиатурата „ОДЧ/
ОДЦ“ се заменя с „ОДЦ/ОДЧ“.
§ 9. В чл. 17 думите „ОДЦ/ОДЧ на струк
турата на МВР, където е задържано лицето“
се заменят със „структурите на МВР, където
се осъществява задържане на лица“.
§ 10. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 20, ал. 7 запетаята след дума
та „брава“ се заличава, думите „разположен
в обслужващите помещения, а до тяхното
изграждане – в ОДЦ/ОДЧ“ се заменят с „и/
или в помещения, определени със заповед на
ръководителя на структурата“.
§ 12. В чл. 25, ал. 2, т. 3 след запетаята след
абревиатурата „МВР“ се добавя „служители
на други ведомства, чийто статут се урежда
със ЗМВР, служители“, думите „на Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)“ се
заменят със „службите за сигурност и служ
бите за обществен ред“.
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§ 13. В чл. 27, ал. 1 след думата „срок“ се
добавя „за задържане по реда на ЗМВР“.
§ 14. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Охраната на помещенията за
настаняване на задържани лица се осъщест
вява чрез наряди по реда на инструкциите,
издадени на основание чл. 14, ал. 3 във връзка
с ал. 2, т. 1 и 3 ЗМВР.
(2) Охраната на задържаното лице извън
помещенията за настаняване на задържани
лица се определя със заповед на ръководи
телите на основни структури, в които се
осъществява задържане на лица.“
§ 15. В чл. 34 след думата „дежурен“ се
добавя „или ръководителя“.
§ 16. В чл. 39 думите „пребивават задържа
ни“ се заменят със „се осъществява дейност
по задържане на“.
§ 17. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. За задържани служители на МВР,
служители на други ведомства, чийто статут
се урежда със ЗМВР, служители на МО, на
службите за сигурност и службите за общест
вен ред незабавно се уведомява ОДЦ/ОДЧ на
структурата, чиито служители са.“
§ 18. В чл. 48 преди абревиатурата „ОДЧ“
се добавя „ОДЦ“ и наклонена черта, а след
абревиатурата „МВР“ се поставя запетая и се
добавя „където са обособени помещения за
настаняване на задържани лица“.
§ 19. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ръководителите на основни структури
на МВР, на чиито територии има обособени
помещения за настаняване на задържани лица,
създават организация за гражданско наблюде
ние от независими граждански наблюдатели.“
2. В ал. 2 абревиатурите „ГДНП, ГДБОП,
ГДГП, ОДМВР“ се заменят с „ръководителите
по ал. 1“.
§ 20. В чл. 56 след думата „данни“ се до
бавя „по установения в МВР ред“.
§ 21. В чл. 86, ал. 2 думите „ГДНП, ГДБОП,
ГДГП и дирекция „Вътрешна сигурност“ се
заменят с „ГДНП и ГДГП“.
§ 22. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 11 след думата „проверките“ се по
ставя запетая и думите „на непосредственото
изпълнение на ППД (съгласно Инструкция за
патрулно-постова дейност на МВР)“ се заменят
с „издадени на основание инструкциите по
чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и 3 ЗМВР“;
б) точка 12 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 23. В преходните и заключителните раз
поредби § 4 и 5 се отменят.
§ 24. В приложение № 2 към чл. 17 „Кни
га за задържани лица“ се правят следните
допълнения:
1. В графа 4 след абревиатурата „ЕГН“ се
добавя наклонена черта и „ЛНЧ“.
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2. В графа 26 след абревиатурата „ЕГН“ се
добавя наклонена черта и „ЛНЧ“.
3. В графа 31 накрая се добавя „(номер на
медицински документ)“.
§ 25. Приложение № 9 към чл. 11, ал. 4
се отменя.
Министър:
Румяна Бъчварова
2582

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2011 г. за докладване и разследване
на произшествия в морските пространства
(ДВ, бр. 87 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следни изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „се извършва от“ се
добавя „постоянно действащо и независимо“ и
се създава изречение второ: „Разследването се
извършва възможно най-ефективно и бързо.“
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Специализираното звено по ал. 4 из
пълнява задачите си възможно най-ефективно
и обективно – без натиск или упражняване
на влияние, при осигурена независимост на
дейността му. Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
служител на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
който не е инспектор по разследване, или
което и да е друго лице, чиито интереси биха
могли да влязат в конфликт с дейността на
звеното, не могат да участват в разследването,
изготвянето на докладите за причините за
произшествието или инцидента и при форму
лиране на препоръките за безопасност, дадени
от специализираното звено за разследване на
произшествия и инциденти.
(8) Директорът на дирекция „Звено за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътен транспорт“ в Минис
терството на транспорта, информационните
тех нологии и съобщени я та разработ ва и
представя в дирекция „Финанси“ бюджет за
следващата финансова година и тригодишна
бюджетна прогноза. При представянето им
директорът на дирекция „Звено за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътен транспорт“ заявява и ресурсни
те потребности на специализираното звено.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „в морските пространства“
се заменят с „във вътрешните морски води и
в териториалното море“;
б) създава се т. 4:
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„4. засегнали речни кораби, плаващи във
вътрешните морски води и в териториалното
море на Република България, или морски ко
раби, плаващи по вътрешните водни пътища.“
2. В ал. 2, т. 3 след думата „пътища“ се
поставя запетая и се добавя „които плават
само по вътрешни водни пътища“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Специализираното звено работи в
сътрудничество с органите на другите дър
жави – членки на Европейския съюз, из
вършващи разследвания на безопасността, в
съответствие с изискванията на Европейската
комисия за осъществяване на постоянно съ
трудничество по чл. 10, ал. 1 и в съответствие
с ал. 4 – 6.“
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Специализираното звено си сътрудни
чи със и взаимно се подпомага с органите
на други държави – членки на Европейския
съюз, когато разследването на безопасността
се извършва от друга държава – членка на
Европейския съюз.
(5) Специализираното звено си сътрудничи
със и взаимно се подпомага с органите на
други държави – членки на Европейския съюз,
когато разследването на безопасността се из
вършва от държава – членка на Европейския
съюз, която е определена за водеща разслед
ването държава в съответствие с чл. 7, ал. 2.
(6) Специализираното звено координира
дейността си с тази на другите разследващи
органи до степента, необходима за постигане
на целите на разследването.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения
1. В ал. 1, т. 1 думите „в морските простран
ства“ се заменят с „във вътрешните морски
води и в териториалното море“.
2. В ал. 2, изречение първо след думите
„морско произшествие“ се добавя „или мор
ски инцидент“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) В случай на произшествие или
морски инцидент, попадащ в обхвата на чл. 3,
ал. 1, следните длъжностни лица и организа
ции незабавно изпращат доклад до ръководи
теля на специализираното звено:
1. капитанът или ако е в невъзможност,
най-старшото длъжностно лице на кораба;
2. корабособственикът и/или операторът
на участващите в инцидента кораби;
3. Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“ и Държавно предприятие „Приста
нищна инфраструктура“, ако са регистрирали
или са били информирани за произшествието
или инцидента.
(2) Лицата по ал. 1 включват в доклада по
ал. 1 информацията, посочена в приложение
№ 1, с която разполагат.“
§ 6. В чл. 7, ал. 2 се създават изречение
второ, трето и четвърто:
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„Водещата разследването държава може да
бъде Република България или друга държа
ва – членка на Европейския съюз. Водещата
държава се определя възможно най-скоро по
взаимно съгласие от държавите – членки на
Европейския съюз, които са засегнати от про
изшествието или инцидента. Ръководителят на
звеното е длъжен да положи всички усилия,
за да постигне съгласие с представителите на
другите държави – членки на Европейския
съюз, относно процедурите, по които ще се
извършва разследването.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 т и р е т о, д у м и т е „ д ърж а вен
инспектор“ и запетаята след тях се залича
ват и се създават изречение второ и трето:
„Разследването на произшествия или морски
инциденти се извършва от комисия с пред
седател ръководителя на специализираното
звено, определена със заповед на директора
на дирекция „Звено за разследване на произ
шествия във въздушния, водния и железопътен
транспорт“. До определянето на комисията
ръководителят на специализираното звено
предприема действия за организиране и за
почване на разследване на произшествието
или морския инцидент.“
2. В ал. 2 се създават изречения второ и
трето:
„Външните експерти следва да са безпри
страстни, независими и спрямо тях да не е
налице конфликт на интереси при участието
им в разследванията. Те са длъжни да де
кларират писмено тези обстоятелства пред
ръководителя на звеното преди извършването
на каквито и да са действия, които са част
от разследването.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) За всеки инспектор от специализирано
то звено, както и за ръководителя на звеното
се съставя годишен план за обучение и пови
шаване на квалификацията му. Средствата за
обучения и за повишаване на квалификаци
ята се определят от директора на дирекция
„Звено за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътен транспорт“
при заявяване на ресурсните потребности на
специализираното звено по чл. 1, ал. 8. Обу
ченията се подбират така, че да се гарантира,
че ръководителят и инспекторите притежават
необходимата компетентност и познания за
изпълнение на задълженията си, както и дос
татъчен практически опит, за да изпълняват
правомощията си по разследване.“
§ 8. В чл. 10, ал. 2 думите „Консултативна
техническа група“ се заменят с „Групата за
постоянно сътрудничество“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Докладите от разследването на без
опасността по ал. 1 се публикуват на интернет
страницата на Министерството на транспорта,
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информационните технологии и съобщенията
в срок от 12 месеца от датата на произшест
вието или морския инцидент.
(3) В срока по ал. 2 специализираното звено
изготвя окончателен доклад за произшест
вието, включително неговите заключения и
препоръки, когато има такива. В случай че не
е възможно да се изготви окончателен доклад
в рамките на този срок, специализираното
звено изготвя междинен доклад.
(4) След изготвянето на проекта на оконча
телен или опростен доклад същите се предос
тавят за коментари на заинтересованите страни
за срок от 1 календарен месец. Получените
коментари се разглеждат от специализира
ното звено и ако се приемат за уместни, се
включват в доклада. Ако специализираното
звено не е съгласно с коментарите или част
от тях на някоя от заинтересованите страни,
уведомява съответната страна за мотивите
за своето несъгласие. Всички тези действия
се извършват в рамките на срока по ал. 2.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
навсякъде думата „заключителния“ се заменя
с „проекта на окончателния“.
§ 10. В чл. 15, ал. 1 се създава изречение
второ: „Ръководителят на специализираното
звено извършва контрол за изпълнението на
препоръките за безопасност и в случай на
тяхното неизпълнение в указаните срокове
може да определи нови срокове и да инфор
мира за това адресатите.“
§ 11. Създава се раздел XV с чл. 18:
„Раздел XV
Справедливо отношение към морските
лица
Чл. 18. При разследването на произшествия
и морски инциденти във вътрешните мор
ски води и териториалното море се спазват
Насоките на ИМО относно справедливото
отношение към морските лица в случай на
морско произшествие.“
§ 12. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 10:
а) в буква „в“ след думата „загуба“ се поставя
запетая и се добавя „предполагаема загуба“;
б) създава се изречение второ: „Независимо
от горното, произшествието не е умишлено
действие или бездействие, което има за цел
да причини вреда на безопасността на кораба,
човек или околната среда.“
2. Параграф 2 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 13. Навсякъде в наредбата думата „инци
дентите“ се заменя с „морските инциденти“,
думата „инцидента“ се заменя с „морския
инцидент“, думата „инциденти“ се заменя с
„морски инциденти“ и думата „инцидент“ се
заменя с „морски инцидент“.
Министър:
Ивайло Московски
2640
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-158
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени или унищожени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. два броя вековни дървета от вида бяла
черница (Morus alba), намиращи се в двора на
СОУ „Евлоги Георгиев“ (по заповед за обявяване в училище „Христо Ботев“), землището на
гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област
Плевен, обявени със Заповед № 441 от 7.08.1978 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 74 от 1978 г.);
вековните дървета са заведени в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1023 и № 1024;
1.2. вековно дърво от вида бук (Fagus sylvatica),
намиращо се в отдел 498 „с 1“, попадащ в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – Пловдив“, землището на с. Добралък,
община Куклен, област Пловдив, обявено със
Заповед № 961 от 8.07.1968 г. на Министерството
на горите и горската промишленост; съгласно
заповедта за обявяване дървото се намира в отдел 2, подотдел „б“, землището на с. Добралък,
община Куклен, област Пловдив; вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 226;
1.3. вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в отдел 59 „а“ на Държавно
ловно стопанство – Шерба, местност Лонгоза,
землището на гр. Долни чифлик, община Долни
чифлик, област Варна, обявено със Заповед № 1301
от 5.05.1974 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда; вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 566.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-164
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от Закона
за защитените територии утвърждавам плана за
управление на поддържан резерват „Савчов чаир“.

Екземпляри от плана за управление на поддържан резерват „Савчов чаир“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи.
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Министър:
Ив. Василева

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 447
от 14 март 2016 г.
за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Камен
връх“, разположена в землищата на с. Гостун и
с. Осеново, община Банско, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 17 от протокол № 9 от заседанието на Министерския съвет
на 2 март 2016 г. разрешавам на „Дънди прешъс
металс Крумовград“ – ЕАД, Крумовград, община
Крумовград, област Кърджали, ЕИК 122054432,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление – Крумовград, п. к. 6900, община
Крумовград, област Кърджали, ул. Христо Ботев
1, да извърши за своя сметка търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, в площ „Камен връх“, разположена в
землищата на с. Гостун и с. Осеново, община
Банско, област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 10 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Камен връх“
Координатна система 1970 г.
№
1.

X (m)
4505610

Y (m)
8528362

2.

4506337

8529882

3.

4500893

8532528

4.

4500179

8531072

2648

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 23 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Цар Калоян (без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-46
от 29.09.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра), община Цар Калоян,
област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2621

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 23 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Езерче, община Цар Калоян,
област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2622

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 23 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Костанденец, община Цар
Калоян, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2623

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Маринка, община Бургас,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2624

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Делян, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2625
ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Гурмазово, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2626
ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Златуша, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2627
ЗАПОВЕД № РД-18-26
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Мала Раковица,
община Божурище, област София, разположена
извън границите на урбанизираната територия.

ВЕСТНИК
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2628
ЗАПОВЕД № РД-18-27
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Пожарево, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2629
ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Пролеша, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2630
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ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Росоман, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2631

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Хераково, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2632

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Храбърско, община
Божурище, област София, разположена извън
границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

ВЕСТНИК
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Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2633

Изпълнителен директор:
Св. Наков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3432-П
от 4 април 2016 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен
кон т рол и п ро т окол но решен ие № 40 65 о т
4.04.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК) реши:
Отменя Решение № 3421-П от 25.02.2016 г. (ДВ,
бр. 18 от 2016 г.), изменено с решения № 3427-П
от 18.03.2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.) и № 3429-П
от 25.03.2016 г. на АПСК за определяне на метод
за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
и Решение № 1628 от 10.11.2015 г. на АПСК (ДВ,
бр. 89 от 2015 г.) за откриване на процедура за
приватизационна продажба на „Самостоятелен
обект – център за комплексно обслужване на
граждани – каси на Софийски пощенски съобщения“, намиращ се на ул. Граф Игнатиев 72,
София, район „Средец“, община Столична, област
София (столица), обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.

2656

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1644
от 5 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и чл. 4, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4072 от 5.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизация на имот – частна държавна
собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот XL „за производствена и складова дейност
(незастроен)“, с площ 900 кв. м, намиращ се в
кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“,
гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 109 от
21.03.1991 г., ЧИ със Заповед № 713а от 7.11.2008 г.,
община Карнобат, област Бургас.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 1645
от 5 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и чл. 4, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4073 от 5.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизация на имот – частна държавна
собственост, с идентификатор 07079.607.49, с площ
1901 кв. м, намиращ се ж.к. Лазур, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ведно с построените в
него: а) сграда с идентификатор 07079.607.49.1, със
застроена площ 154 кв. м; б) сграда с идентификатор 07079.607.49.3, със застроена площ 26 кв. м.

2701

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 186
от 25 февруари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-00-18 от 23.01.2015 г. от Станислав
Боянов Стоянов и Иво Михайлов Георгиев с искане за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ VI-3334, за
жс и маг., кв. 90А, м. с. Бистрица, район „Панчарево“. Към заявлението е приложена скица с
предложение за изменението и нотариален акт
№ 5, том II, peг. № 4010, дело № 181 от 17.12.2014 г.,
скица № 15-17266/19.01.2014 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 042034.6981.3334 по
КК и КР на с. Бистрица, комбинирана скица по
смисъла на чл. 16 ЗКИР.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и
мотивираното предложение е прието от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-18 от 17.03.2015 г.,
т. 23, като е предложено на главния архитект на
СО да издаде заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП.
Със заповед № РД-09-50-279 от 14.04.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване на УПИ VI-3334, кв. 90а,
м. с. Бистрица. Заповедта е изпратена за сведение
на кмета на район „Панчарево“ и заявителите с
писмо с изх. № ГР-94-00-18 от 14.04.2015 г.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № Г Р - 9 4 - 0 0 -18 о т
3.06.2015 г. е внесен за одобряване проект за
под робен ус т ройс т вен п ла н – изменение на
план за регулация за УПИ VI-3334, за жс и
маг., отреждане на УПИ VIII-3334, за жс и маг.,
кв. 90а, откриване на задънена улица от о.т. 800
до о.т. 801 и изменение на план за застрояване
за новосъздаден УПИ VIII-3334, за жс и маг.,
кв. 90а, м. с. Бистрица, с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП.
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Представени са геодезическо заснемане и
експертна оценка на съществуваща висока дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, на 2.06.2015 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с peг. № 6602-117/2 от
27.07.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решения по протоколи № ЕС-Г65/15.09.2015 г., т. 14, и № ЕС-Г-69/29.09.2015 г.,
т. 17, като е предложено да бъде изпратен в
СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след изпълнение на направеното служебно
предложение, а именно да се коригира номерът
на УПИ VIII-3334 в съответствие с действащия
план за регулация на кв. 90а.
Представен е коригиран във виолетов цвят
проект.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на поземлен имот с идентификатор 042034.6981.3334 по
КК и КР на с. Бистрица, попадащ в границите
на УПИ VI-3334, за жс и маг. – предмет на изменението, което се установява от представените
в административното производство документ за
собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересованите лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесен е проект и
са изпълнени предписанията в отделите на НАГ,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се изменят
границите на УПИ VI- 3334, за жс и маг., което
се състои в разделянето му на два УПИ, като
регулационните граници са поставени в съответствие с имотните такива с поземлен имот с
идентификатор 042034.6981.3334 по КК и КР на
с. Бистрица.
Изменението на действащия план за застрояване се налага във връзка с промяната на
регулацията и по искане на собствениците на
УПИ – предмет на изменението.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряването на ПУП – ИПРЗ по чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПУП на УПИ VI-3334, за жс
и маг., е одобрен със заповеди № РД-50-09-357
от 17.06.1986 г., № РД-09-50-552 от 28.05.2005 г.,
№ РД-09- 50-1043 от 4.08.2005 г., № РД-09-50-258 от
11.02.2010 г. и решение № 16 по протокол № 55 от
14.01.2010 г., а кадастралната карта на с. Бистрица
е одобрена със заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
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Предвид горното, за одобряване на ПУП – ИПР
за УПИ VI-3334, за жс и маг., е налице основание
по чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, aл. 1 и 2 ЗУТ. Изменението
на плана за регулация се състои в изменение на
улична регулация с оглед урегулиране на задънена
улица от о.т. 800 до о.т. 801 с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразуван УПИ
XIII-3334, за жс и маг., в съответствие с чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 ЗУТ и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
ЗУТ относно изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Смесена
многофункционална зона в околоградския район“
(Смф2). Предвиденото застрояване на сгради
със смесено предназначение е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда двуетажно ниско като характер и свободностоящо
като начин застрояване. Планът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и
чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ по отношение на изискуемите
разстояния на жилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица. Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е на основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15 във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 134, ал. 2, т. 2 и
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 81, ал. 1 и ал. 3, чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и
чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от
15.09.2015 г., т. 14, и № ЕС-Г-69 от 29.09.2015 г.,
т. 17, Столичният общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация между о.т. 558г и о.т. 558ж, откриване на задънена улица от о.т. 800 до о.т. 801,
изменение на план за регулация за УПИ VI-3334,
за жс и маг., изменение на границите на УПИ
VI-3334, за жс и маг., създаване на нов УПИ XIII3334, за жс и маг., кв. 90а, местност с. Бистрица
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
зачертавания с корекциите във виолетов цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на новообразуван УПИ XIII-3334, за
жс и маг., кв. 90а, местност с. Бистрица, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 76
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 409 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 18.05.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
2, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх. Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 78 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
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SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 77
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 546 от 23.07.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 17.05.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на УПИ – VIII9, кв. 152, ул. Балкан 1, София, обособена част
от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 78
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 740 от 6.11.2014 г. на

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5   

Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 16.05.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I
за „чисто производство, офиси и КОО“, кв. 172),
София, ул. Александър Михов 14, м. НПЗ „Военна рампа-запад“, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 79
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 224 от 23.05.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 19.05.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 07106.1433.688 в УПИ III,
кв. 12а, м. НПЗ „Искър-север“ – I част, бул. Искърско шосе, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 365 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2673

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-150
от 4 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ и решение
на областния експертен съвет по устройство на
територията, взето на заседание, проведено на
24.03.2016 г., във връзка с преписка наш вх. № 3000-145 от 21.10.2015 г. от „Мобилтел“ – ЕА Д,
София, чрез Марий Мирошниченко, преупълномощено лице, София, ж.к. Младост 4, Бизнес
парк София, сграда 12А, ет. 1, одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Електрозахранващ кабел НН за Базова станция
на „Мобилтел“ – ЕАД, № BLG 0250.А000“, обхващащ землището на с. Градево, община Симитли,
и землището на с. Церово, община Благоевград,
област Благоевград, и съгласно приетите текстови
и графични материали, представляващи неразделна част от заповедта.
Подробният устройствен план – ПП преминава
през следните поземлени имоти:
- на територията на община Благоевград,
землището на с. Церово – ПИ № 000100, ПИ
№ 000791, ПИ № 000908 и ПИ № 000921;
- на територията на община Симитли, землище на с. Градево – ПИ № 000141, ПИ № 000178
и ПИ № 018001.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и
4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград, чрез областния управител на
област Благоевград.
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Областен управител:
Б. Михайлов

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 114
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, постъпило искане № АБ 20-1 от 14.01.2016 г. от
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„Кнежа газ“ – ООД, и решение за приемане на
ПУП – ПП – окончателен проект по т. 5 от протокол № 1 от 10.03.2016 г. на ЕСУТ на Община
Кнежа, Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект,
за изграждане на „Разпределителен газопровод
в ПИ 734052, местност Мерата“, землище на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, възложител „Кнежа газ“ – ООД, ЕИК 106063695,
със седалище и адрес на управление Кнежа,
ул. Марин Боев 73, представлявано от Ангел
Христов Горнишки – управител, притежаващо
Лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. от ДКВР със
срок на валидност до 14.03.2020 г. и Лицензия за
разпределение на природен газ на територията
на община Кнежа № Л-185-08 от 14.03.2015 г. за
срок от 15 години.
2. Учредява право на прокарване на „Кнежа
газ“ – ООД, на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
през общински имоти за изграждане на „Разпределителен газопровод в ПИ 734052, местност
Мерата“, землище на гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен.
3. Възлага на кмета на община Кнежа да
организира изпълнението на решението по т. 2.

2694

Председател:
К. Герговска

РЕШЕНИЕ№ 116
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 ЗУТ
и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, постъпило
искане с вх. № АБ 20-4 от 7.03.2016 г. от ЕТ „ПРИС
Борислав Горанов“ и решение за приемане на
ПУП – ПП – окончателен проект по т. 3 от протокол № 1 от 10.03.2016 г. на ЕСУТ на Община
Кнежа, Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект, за изграждане на „Ново електропроводно
отклонение“ за захранване на ПИ 735076. Местонахож дение: ПИ 735015, ПИ 735016 и ПИ
735076, местност Криволя, землище на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, възложител: ЕТ
„ПРИС – Борислав Горанов“ – ЕИК 816022038, с
адрес Кнежа, ул. Христо Ботев 16, представлявано
от Борислав Василев Горанов, собственик на ПИ
735076 съгласно договор за продажба на земя от
ОПФ № 231 от 9.09.2015 г., вписан в Службата
по вписванията КРС вх. peг. № 3142 от 4.09.2015,
акт. 139, том VIII.
2. Учред ява право на прокарване на ЕТ
„ПРИС – Борислав Горанов“ на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти за изграждане на „Ново електропроводно отклонение“ за
захранване на ПИ 735076.
3. Възлага на кмета на община Кнежа да
организира изпълнението на решението по т. 2.
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Председател:
К. Герговска
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РЕШЕНИЕ № 117
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 ЗУТ
и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, постъпило
искане с вх. № АБ 20-4 от 7.03.2016 г. от ЕТ
„ПРИС – Борислав Горанов“ и решение за приемане на ПУП – ПП – окончателен проект по
т. 3 от протокол № 1 от 10.03.2016 г. на ЕСУТ на
Община Кнежа Общинският съвет – гр. Кнежа,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект,
за изграждане на „Ново водопроводно отклонение“ за присъединяване към водопроводната
мрежа на външен противопожарен хидрант в ПИ
735078. Местонахождение: ПИ 735014, ПИ 735017,
ПИ 735016 и ПИ 735078, землище на гр. Кнежа,
местност Криволя, община Кнежа, област Плевен.
Възложител: ЕТ „ПРИС – Борислав Горанов“,
ЕИК 816022038, с адрес Кнежа, ул. Христо Ботев
16, представлявано от Борислав Василев Горанов,
собственик на ПИ 735078, съгласно нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 139 от
12.09.2002 г., том II, дело № 467.
2. Учредява право на прокарване на „Аспарухов
вал“ – ЕООД, Кнежа, на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти за изграждане
на „Ново водопроводно отклонение“ за присъединяване към водопроводната мрежа на външен
противопожарен хидрант в ПИ 735078.
3. Възлага на кмета на община Кнежа да
организира изпълнение на решението по т. 2.

2696

Председател:
К. Герговска

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 96
от 25 февруари 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, т. 11 и чл. 150, ал. 1 и 3
ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП на трасе за
проектиране на:
1. Уличен довеждащ водопровод PE-HD ∅ 125
PN10 с дължина 898 м и трасе по полски път ПИ
№ 73242.225.148 и полски път ПИ № 73242.225.65
с точка на захранване от съществуващ уличен
водопровод PE-HD ∅ 160 по полски път ПИ
№ 73242.225.65.
2. Уличен канал от гофрирани тръби ∅ 630
SN8 с дължина 512 м с трасе по полски път ПИ
№ 73242.225.65, заустващ в отводнителен канал с
ПИ № 73242.225.149 – общинска публична собственост, за водоснабдяване и канализация на УПИ
225.155 – склад за промишлени стоки, местност
Кошовете, масив 225, землище на с. Труд, община
„Марица“, за нуждите на „Кари 9“ – ЕООД, ЕИК
175130261, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработен на основание
чл. 150 ЗУТ. Втората съставна част –  технически инвестиционен проект, ще бъде съгласуван
и одобрен по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ и издадено
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разрешение за строеж с дата на одобряване на
подробния устройствен план от Общинския съвет
„Марица“.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – ПП, заедно с одобрените инвестиционни
проекти и издаденото разрешение за строеж от
главния архитект могат да се оспорят в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

2667

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 118
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 124а,  чл. 127, ал. 6, чл. 16, ал. 7 ЗУТ и чл. 28,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява изменение на ОУП за разширение
структурна единица 239-Смф с имоти с идентификатори 73242.225.46, 73242.225.113, 73242.225.114,
7 32 42 . 2 2 5.1 3 0 , 7 32 42 . 2 2 5.1 31, 7 32 42 . 2 2 5.1 55,
73242.225.872 и 73242.225.873 чрез преминаване
през ПИ 73242.225.65, 73242.224.140, 73242.225.148
и 73242.225.149 – полски пътища, които ще бъдат
уширени до 9,00 м, м. Кошовете, по кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“, област
Пловдив. Площ на разширение на структурна
единица 239/Смф 110,744 дка.
Разрешава изработване на ПУП – план за
улична регулация (ПУР), ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – парцеларен
план (ПП) за поземлени имоти 73242.225.46, м.
Кошовете, по кадастралната карта на с. Труд,
община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и  застрояване
(ПРЗ); ПУП – план за улична регулация (ПУР),
ПУП – парцеларен план (ПП) за УПИ 225154-І,
производствени и складови дейности и имоти с
идентификатори 73242.225.130 и 73242.225.131, м.
Кошовете, по кадастралната карта на с. Труд,
община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Проектите да се съобразят с общия устройствен план на община „Марица“ в структурна
единица Смф-239 (смесена многофункционална
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<50 %, Кинт. <1.0, Поз>40 %.
Проектите да се изготвят от правоспособни
проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 ЗУТ и чл. 6
и чл. 29, ал. 1 ЗКАИИП и да отговарят на изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обем и
съдържание на устройствените схеми и планове
и Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ. Да бъдат
съобразени с нормативните изисквания, с терен-
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ните дадености и изградената инфраструктура на
място и окончателен ОУП на община „Марица“
и Правила и норми за прилагане на ОУП.
Проектите да изследват и отразяват всички
имоти със сменено предназначение, влезли в
сила и в процедура на изработване и одобряване
на ПУП – ПРЗ по отношение съгласуваност на
проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на
чл. 21, 24 и 24а ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на
РИОСВ при спазване на изискванията на ЗООС.
Да се представи здравно заключение, издадено
по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за
условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица“
за разглеждане от ОЕСУТ в цифров вид (на CD) и
графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 – оригинал на недеформируема прозрачна основа и две
цветни копия, изготвени върху цифрова извадка
от кадастралната карта на селото в М 1:1000,
като при изработването се спазват чл. 60 и 63
ЗУТ след решение на комисията по чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета
при спазване на следните изисквания:
С план-схемите за мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура да се определят
и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на новообразувания
УПИ и ПИ, ако има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина
9,0 м, а улиците тупик – 6 м.
Проектите да се съгласуват със съответните
администрации, а при необходимост – и със
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества съгласно чл. 128, ал. 6 ЗУТ.
Одобрява приложените планово-технически
задания за изготвянето на ПУП – план за регулация и застрояване, изготвени на основание
чл. 125 ЗУТ.

2861

Председател:
Г. Трендафилова

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ралица Ангелова Минкова, собственик на
имот с идентификатор 14218.520.49, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2704
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
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трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Атанаса Генова Стефанова, собственик на
имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2705
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на   Валентин Радков Стефанов, собственик на
имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2706
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на   Боряна Маринова Стефанова, собственик
на имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2707
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до
км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48,
в част ПУП – план за регулация и застрояване
на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на  Илиян Колев Колев,
собственик на имот с идентификатор 14218.521.82,
землище на гр. Габрово, за постановяването на
Решение № 129 от 25.02.2016 г. на Министерския
съвет, с което имотът е отчужден за реализа-
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цията на горецитирания обект. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
2708
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Деница Иванова Симеонова, собственик на
имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2709
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до
км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48,
в част ПУП – план за регулация и застрояване
на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Николаев Тотев,
собственик на имот с идентификатор 14218.521.82,
землище на гр. Габрово, за постановяването на
Решение № 129 от 25.02.2016 г. на Министерския
съвет, с което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
2710
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Светослав Христов Тотев, собственик на
имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2711
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
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на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марийка Иванова Петкова, собственик на
имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2712
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до
км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48,
в част ПУП – план за регулация и застрояване
на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Тотев Петков,
собственик на имот с идентификатор 14218.521.82,
землище на гр. Габрово, за постановяването на
Решение № 129 от 25.02.2016 г. на Министерския
съвет, с което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
2713
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Николай Антонов Петков, собственик на
имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2714
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етап
на връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, в част ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Миглена Светославова Иванова, собственик
на имот с идентификатор 14218.521.82, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на го-
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рецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2715
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до
км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48,
в част ПУП – план за регулация и застрояване на
кв. Борово – Велчевци на гр. Габрово, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цончо Христов Цонев, собственик
на имот с идентификатор 14218.521.142, землище
на гр. Габрово, за постановяването на Решение
№ 129 от 25.02.2016 г. на Министерския съвет, с
което имотът е отчужден за реализацията на горецитирания обект. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2716
4. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„СДО“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановления № С160016-091-0000027#1 от 25.02.2016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 2 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7#3 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 4 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 5 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 6 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 7 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 8 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С16 0 016 - 0 91- 0 0 0 0 0 2 7# 9 о т 2 5. 0 2 . 2 016 г.,
№ С160 016 - 091- 0 0 0 0 027#10 о т 25.02.2016 г. и
№ С160016-091-0000027#11 от 25.02.2016 г. възлага на „Пилот – Европа“ – ЕООД, ЕИК от АВ
115046848, адрес: София 1000, район „Възраждане“,
ул. Цар Самуил 83, представлявано от Николай
Милков Кольковски, следните недвижими имоти:

съгласно Акт за държавна собственост № 8396
от 30.05.1996 г. битова сграда и администрация
(пореден № 6 по АДС).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ ССХХІІІ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ 4545 кв. м (получен при разделянето на
УПИ V, в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м), ведно
с построената в имота сграда: битова сграда и
администрация със ЗП 975 кв. м (представляваща
по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с
идентификатор 55155.508.585.1); сградата е изградена по монолитен начин през 1968 г.; изпълнението
на СМР е стандартно.
2. 9,96/100 ид.ч., равняващи се на 598,50 кв. м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ на ПИ 6009 кв. м,
със стар идентификатор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г., за
сумата 274 000 лв., в това число 9093,60 лв. (ДДС
на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.

Група 1, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот – Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 4543 кв. м,
съгласно скица № 15-84697 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: няма; номер
по предходен план: квартал: 4, парцел: CCXXIII,
при съседи съгласно посочената по-горе скица:
55155.508.584, 55155.508.9006, 55155.508.206, ведно
със сгради, които попадат върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.585.1,
със застроена площ 1033 кв. м, брой етажи – 2,
предназначение: административна, делова сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.17,
съгласно скица № 15-84661 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик, представляваща

Група 2, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.567 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот – Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 4688 кв. м,
съгласно скица № 15-84680 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXIV, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.581, 55155.508.580, 55155.508.238,
55155.508.206,55155.508.9006, ведно със сгради,
които попадат върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.567.1:
застроена площ 1114 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: сграда за обществено хранене, със
стар идентификатор 55155.508.237.18, съгласно
скица № 15-84628 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик, представляваща по Акт за
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държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г.
столова – кухня и складова база (пореден № 25
по АДС).
1.2. Сграда с идентификатор 55155.508.567.2:
застроена площ 10 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.19, съгласно скица № 15-84629
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик
(новопостроена).
1.3. Сграда с идентификатор 55155.508.567.3:
застроена площ 340 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.567.20, съгласно скица № 15-84630
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща по Акт за държавна собственост
№ 8396 от 30.05.1996 г. база за техническо развитие
(пореден № 7 по АДС).
1.4. Сграда с идентификатор 55155.508.567.4:
застроена площ 25 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация, със стар идентификатор 55155.508.237.21,
съгласно скица № 15-84632 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик, представляваща по Акт
за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г.
пречиствателна станция за ХЗБ (пореден № 2
по АДС).
1.5. Сграда с идентификатор 55155.508.567.5:
застроена площ 73 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: сграда за търговия, със стар идентификатор 55155.508.237.12, съгласно скица № 15-84633
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща по Акт за държавна собственост
№ 8396 от 30.05.1996 г. магазин (пореден № 24
по АДС).
1.6. Сграда с идентификатор 55155.508.567.6:
застроена площ 150 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, със
стар идентификатор 55155.508.237.32, съгласно
скица № 15-84634 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик, представляваща по Акт за
държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г.
парокотелно (пореден № 11 по АДС).
1.7. Сграда с идентификатор 55155.508.567.7:
застроена площ 10 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.33, съгласно скица № 15-84635
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик
(новопостроена).
1.8. Сграда с идентификатор 55155.508.567.8:
застроена площ 60 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.34, съгласно скица № 15-84618
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща по Акт за държавна собственост
№ 8396 от 30.05.1996 г. гараж за велосипеди (пореден № 5 по АДС).
1.9. Сграда с идентификатор 55155.508.567.9:
застроена площ 19 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.35, съгласно скица № 15-84636
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик
(новопостроена).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXIV – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
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с площ 4682 кв. м (получен при разделянето на
УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м), ведно
с построените в имота сгради:
Столова – кухня и складова база, ЗП 1068
кв. м (1119 кв. м по цифров модел) на един етаж.
Изградена е през 1968 г. по монолитен начин
(представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.567.1).
Гараж за велосипеди със ЗП 120 кв. м. Изграден през 1968 г. Представлява открити метални
навеси. Подът е с бетонова настилка (представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик
сграда с идентификатор 55155.508.567.8).
Пречиствателна станция за ХЗБ със ЗП 136
к в. м. Построена през 1974 г. Представл ява
масивна полувкопана сграда (представляваща
по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с
идентификатор 55155.508.567.4).
База за техническо развитие със ЗП 350 кв. м
(по цифров модел 332 кв. м). Построена е през
1982 г. Носещата конструкция е метална. Необходим е ремонт за подови настилки и стени
(представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.567.3).
Парокотелно със ЗП 156 кв. м (150 кв. м по
цифров модел). Построено е през 1982 г. Носещата конструкция е метална, има тухлена зидария
(представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.567.6).
Коминът е стоманобетонов с приблизителна
височина 25 м.
Магазин със ЗП 65 кв. м (по цифров модел
72 кв. м) на един етаж. Изграден е през 1981 г.
Метална носеща конструкция, леки оградни стени,
покрив от ламарина. Няма сервизни помещения
(представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.567.5).
2. 10,26/100 ид.ч., равняващи се на 616,31 кв. м
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ификат ор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г., за
сумата 274 000 лв., в това число 3448,05 лв. (ДДС
на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
Група № 3, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.580 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот Пазарджик,
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п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 934 кв. м,
съгласно скица № 15-84691 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXV, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.581, 55155.508.579, 55155.508.238,
55155.508.567, ведно със сгради, които попадат
върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.580.1:
застроена площ 400 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.31, съгласно скица № 15-84648
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. професионалноучебен център (пореден № 10 по АДС).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXV – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик;
общата площ на ПИ е 930 кв. м (получен при
разделянето на УПИ V в кв. 4, целият с площ
57 619 кв. м), ведно с построената в имота сграда:
Професионално-учебен център със ЗП 378
кв. м (по цифров модел 393 кв. м), на два етажа,
представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.580.1.
Сградата е изградена по монолитен начин през
1994 г. Изпълнението на СМР е стандартно. Не е
завършена. Не са монтирани санитарни прибори,
отоплителни тела, ел. уреди. Не се използва.
2. 2,06/100 ид.ч., равняващи се на 123,61 кв.м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ифи кат ор 55155.508.237, с ъгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г., за
сумата 101 000 лв., в това число 706,12 лв. (ДДС
на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
Група № 4, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.579 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
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от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 1374 кв. м,
съгласно скица № 15-84688 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXVІ, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.243, 55155.508.238, 55155.508.580,
55155.508.581, 55155.508.566, ведно със сгради,
които попадат върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.579.1:
застроена площ 114 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, със
стар идентификатор 55155.508.237.28, съгласно
скица № 15-84644 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. компресорна станция (пореден № 3
по АДС).
1.2. Сграда с идентификатор 55155.508.579.2:
застроена площ 20 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.29, съгласно скица № 15-84646
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик
(новопостроена).
1.3. Сграда с идентификатор 55155.508.579.3:
застроена площ 100 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: складова база, склад, със стар идентификатор 55155.508.237.30, съгласно скица № 15-84647
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
п редставл яваща съгласно А к т за д ържавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. склад ГСМ
(пореден № 16 по АДС).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXVІ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ 1342 кв. м (получен при разделянето на
УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м), ведно
с построените в имота сгради:
Компресорна станци я със ЗП 82,5 к в. м
(по цифров модел 110 кв. м), представляваща
по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с
идентификатор 55155.508.579.1. Изградена е през
1968 г. на един етаж. Има метална носеща конструкция и тухлена зидария. Изпълнението на
СМР е стандартно.
Склад ГСМ с РЗП 91 кв. м (представляваща
по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с
идентификатор 55155.508.579.3). Изградена е през
1982 г. Има сглобяема носеща стоманодобивна
конструкция. Има телфер.
2. 2,94/100 ид.ч., равняващи се на 176,65 кв. м
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
А к т за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. на кмета на община Пазарджик
и Заповед за деактуване № 372 от 29.11.2006 г.
на областния управител на област Пазарджик,
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издаден по искане на ЗММ „Металик“ –  ЕАД,
което дружество се е вляло в „Оптела ЛТ“ – АД
(преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на
пълно правоприемство съгласно договор за преобразуване чрез вливане от 18.09.2009 г., вписан
в ТР на 9.03.2010 г., за сумата 30 000 лв., в това
число 1739,08 лв. (ДДС на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
Група № 5, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 4192 кв. м,
съгласно скица № 15-84693 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXVІІ, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.566, 55155.508.579, 55155.508.580,
55155.508.567, 55155.508.9006, ведно със сгради,
които попадат върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.581.1:
застроена площ 113 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: сграда за енергопроизводство, със
стар идентификатор: 55155.508.237.23, съгласно
скица № 15-84650 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. главна ел. подстанция (пореден № 1
по АДС).
1.2. Сграда с идентификатор 55155.508.581.2:
застроена площ 24 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, съгласно скица
№ 15-84652 от 22.02.2016 г., със стар идентификатор: 55155.508.237.24, издадена от СГКК – Пазарджик (новопостроена).
1.3. Сграда с идентификатор 55155.508.581.3:
заст роена площ 1769 к в. м, брой ета ж и – 1,
предназначение: складова база, склад, съгласно
скица № 15-84647 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. главен производствен корпус № 2
(пореден № 15 по АДС).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXVІІ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ 4191 кв. м (получен при разделянето на
УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м), ведно с построените в имота 3 броя сгради, в т.ч.:
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Главна ел. подстанция със ЗП 935 кв. м (по
цифров модел 108 кв. м), на два етажа (представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик
сграда с идентификатор 55155.508.581.1). Масивна
сграда, изградена през 1963 г.
Главен производствен корпус № 2 с площ 1320
кв. м (по цифров модел 1731 кв. м), представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда
с идентификатор 55155.508.581.3. Изграден е през
1968 г. Масивна сграда.
Открит склад за метали с РЗП 550 кв. м.
Изграден през 1968 г., метална ограда. Не съществува, разрушен.
2. 9,18/100 ид.ч., равняващи се на 551,68 кв. м
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ификат ор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г., за
сумата 327 000 лв., в това число 4132,33 лв. (ДДС
на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
Група № 6, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.583, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 10 163 кв. м,
съгласно скица № 15-84694 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект; стар идентификатор: 55155.508.237; номер
по предходен план: квартал: 4, парцел: CCXXІХ,
при съседи съгласно посочената по-горе скица:
55155.508.584, 55155.508.9006.
2. ПИ с идентификатор 55155.508.584, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 6148 кв. м,
съгласно скица № 15-84695 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект; стар идентификатор: 55155.508.237; номер
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по предходен план: квартал: 4, парцел: CCXXVІІІ,
при съседи съгласно посочената по-горе скица:
55155.508.9006, 55155.508.583, 55155.508.585, ведно
със сгради, които попадат върху ПИ с идентификатор 55155.508.584:
2.1. Сграда 55155.508.584.1: застроена площ
9638 кв. м, брой етажи – 1, предназначение:
промишлена сграда, със стар идентификатор
55155.508.237.11, съгласно скица № 15-84655 от
22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. – производствен
корпус № 1 (пореден № 18 от АДС).
2.2. Сграда с идентификатор 55155.508.584.2:
застроена площ 167 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: складова база, със стар идентификатор 55155.508.237.12, съгласно скица № 15-84656
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляващ съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. – склад готова
продукция (пореден № 12 от АДС).
2.3. Сграда с идентификатор 55155.508.584.3:
застроена площ 163 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.13, съгласно скица № 15-84657
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляващ съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. част от производствен корпус № 1 (част от сграда с пореден
№ 18 от АДС).
2.4. Сграда с идентификатор 55155.508.584.4:
зас т роена п лощ 164 к в. м, брой е та ж и – 2 ,
предназначение: промишлена сграда, със стари
идентификатори 55155.508.237.14, 55155.508.237.15
и 55155.508.237.16, съгласно скица № 15-84658 от
22.02.2016 г., издадена от СГКК –   Пазарджик,
представляващ съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. част от производствен корпус № 1 (част от сграда с пореден
№ 18 от АДС).
2.5. Сграда с идентификатор 55155.508.584.5:
застроена площ 81 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор 55155.508.237.5, съгласно скица № 15-84660
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. – шмиргелно
отделение (пореден № 20 от АДС).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXІХ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ 10 161 кв. м (получен при разделянето
на УПИ V, в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м),
ведно с намиращата се в имота сграда:
Част от сграда, намираща се в имота: производствен корпус № 1 със ЗП на попадащата в
имота част – 6336 кв. м (6270 кв. м по цифров
модел), на един етаж, която сграда в нейната
цялост представлява по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.584.1,
сграда с идентификатор 55155.508.584.3 и сграда
с идентификатор 55155.508.584.4. Масивна сграда.
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Изпълнението на СМР е стандартно. Сглобяема
стоманобетонна конструкция, горно осветление.
Изпълнението на СМР е стандартно.
Описание на имотите по т. 2 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXVІІІ – производство и търговия,
по ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 152 от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик, с площ 6144 кв. м (получен при разделянето
на УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м),
ведно с намиращите се в имота сгради:
Част от сграда, намираща се в имота: производствен корпус № 1 със ЗП на попадащата
в имота част 3168 кв. м (3296 кв. м по цифров
модел), на един етаж, която сграда в нейната цялост представлява по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.584.1,
сграда с идентификатор 55155.508.584.3 и сграда
с идентификатор 55155.508.584.4. Масивна сграда.
Изпълнението на СМР е стандартно. Сглобяема
стоманобетонна конструкция, горно осветление.
Изпълнението на СМР е стандартно.
Ск ла д г о т ова п род у к ц и я – ЗП 376 к в. м
(340 кв. м по цифров модел), представляваща
по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с
идентификатор 55155.508.584.2. Построен през
1979 г., долепен до битовата сграда. Носещата
конструкция е метална, оградена с панели, покрити с ламарина. Няма ел. и В и К инсталации.
Шмиргелно отделение – ЗП 80,75 кв. м (80,99
кв. м по цифров модел), на един етаж, представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик
сграда с идентификатор 55155.508.584.5. Масивна
сграда, построена през 1968 г. Изпълнението на
СМР е стандартно.
3. 35,72/100 ид.ч., равняващи се на 2146,42 кв. м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ификат ор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
4. Движими вещи – машини, както следва:
шлайфхобел SFBZ1250/500 ГДР, инв. № 751; шлайф
външен кръгъл Newal Англия, инв. № 700; плосък
шлайф ВРА 300/1000, ЧССР, инв. № 716; хонинг
200/500, ГДР, инв. № 725, кран конзолен 15 бр. (№ 1
и № 16) инв. № 840 – 2 бр.; радиална бормашина
VR-6, инв. № 763; радиална бормашина VR – 6A,
инв. № 764; кран мостов, инв. № 1825; фрезхобел
FP16, ЧССР, инв. № 754; хобелмашина HZ 1250,
ГДР, инв. № 664; протяжна машина мод. 7550,
СССР, инв. № 2054; фрезхобел FP20, ЧССР, инв.
№ 4018; борверг WHN-13А, ЧССР, инв. № 1288;
шлайфхобел 3010S В, Кобург, ФРГ, инв. № 1220;
струг универсален, 2 бр; струг С13М, България,
инв. № 1128; хонинг 200/500, ГДР, инв. № 725;
фреза ТОС, инв. № 1016; агрегатна машина АМ
1055, България, инв. № 1221; координатно пробивна машина КРМ, инв. № 744; фреза универсална
6М85, СССР, инв. № 715; вертикална фреза мод.
6560, СССР, инв. № 723; плосък шлайф ПНР SPD
30 В, инв. № 6008; борверг WHN-9В, ЧССР, инв.
№ 1287; фреза ТОС, инв. № 912 W9; изправочна
машина на валове и оси, България, инв. № 684;
пантографна фреза, инв. № 699; щосмашина мод.
7А412, СССР, инв. № 678; гравир машина, ГДР,
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инв. № 710; шлайф центрови SXZB 160/1000, ГДР,
инв. № 917; фреза, инв. № 722; шлайф машина,
инв. № 3860; шлицешлайф мод. 3451-Б, СССР,
инв. № 1164; шлайф кръгъл BKU 50А, ЧССР, инв.
№ 1876; плосък шлайф ВРА 20 NA, ЧССР, инв. 766;
плосък шлайф ВРА 300/1000, ЧССР, инв. № 758;
фреза универсална FA5AU, ЧССР, инв. № 740;
бормашина ПК 203, България, инв. № 4354; бормашина Б-12, СССР, инв. № 778; шмиргел, инв.
№ 1100; преса хидравлична „Маншон“, България,
инв. № 726; кран висящ – 3 броя, България, инв.
№ 1766; струг С11МВ, България, инв. № 673; кран
мостов едногредов, България, инв. № 823; струг
С11МТ, България, инв. № 617; струг С11МТ, България, инв. № 702; струг С11А, България, инв.
№ 669; фреза ФУ321, България, инв. № 976; фреза
универсална ФУ321, България, инв. № 1057; фреза
вертикална 6М13ПБ, СССР, инв. № 760; фрезова
машина FP4M Декел, Германия, инв. № 4017А;
вътрешен шлайф СИП 315/500, ГДР, инв. № 757;
шлайф BHU 32A, инв. №; резбошлайф мод. 5822,
СССР, инв. № 745; вътрешен шлайф SOC 100,
ПНР, инв. № 762; зъбошлайф М А АГ, Швейцария, инв. № 1194; зъбошлифовъчна машина
5АW, СССР, инв. № 1157; зъбодълбачна машина
ОН-6, ЧССР, инв. № 756; зъбонарезна червячна
фреза ZFWZ, ГДР, инв. № 674; зъбофреза 5 КЗ10,
СССР, инв. № 972; зъбодълбачна машина 5А26,
СССР, инв. № 1147; зъбозакръгляща машина
5А580, СССР, инв. № 713; шевингмашина ZSCH
250, ГДР, инв. № 677; зъбошлайф БВ 833, Русия,
инв. № 1246; колб PFZ-1500, инв. № 975; кран
висящ триопорен, България, инв. № 978; обработващ център РВ 501 24, България, инв. № 958;
обработващ център РВ 501 24, България, инв.
№ 1280; струг СТ 201 CNC, инв. № 1046; струг
СP 503, инв. № 1277; струг СP 586, инв. № 1222;
център ЦМ 040, инв. № 108; център ЦМ 040,
инв. №; център ИР 200, инв. № 1284; център РВ
001.10, инв. № 1222А; коорд.-разстарг. м. Дикси
Швейцария, инв. № 1999; координатно-разточна
машина SIP, Швейцария, инв. № 1240; бормашина РА 161, инв. № 0963; бормашина, инв. № 782;
шлайф, инв. № 767; струг универсален С 10, инв.
№ 4000; трикоординатна измервателна м. IOTA
1202; координатно-разстарг. м. Микрокат 14CNC
специална; шлайф външен SCRIVENER, АНГ,
инв. №; струг С11МБ, България, инв. № 1002.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г.,
за сумата 1 783 000 лв., в това число 49 076 лв.
(ДДС на земята и машините).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
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Група № 7, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 3265 кв. м,
съгласно скица № 15-84678 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXХ, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.312, 55155.508.243, 55155.508.579,
55155.508.581, 55155.508.9006, 55155.508.578, ведно
със сгради, които попадат върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.566.1:
застроена площ 94 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: сграда със специално предназначение,
стар идентификатор: 55155.508.237.26, съгласно
скица № 15-84625 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. – укритие (пореден № 26 по АДС).
1.2. Сграда с идентификатор 55155.508.566.2:
заст роена площ 1422 к в. м, брой ета ж и – 1,
предназначение: промишлена сграда, съгласно
скица № 15-84626 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. – производствен корпус (пореден
№ 8 по АДС).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXХ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ на имота 3246 кв. м (получен при разделянето на УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619
кв. м), ведно с построените в имота сгради:
Пр о и з в од с т в е н ко р п ус – ЗП 1 32 0 к в. м
(1415 кв. м по цифров модел), на един етаж,
представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.581.2.
Построен през 1968 г. Масивна (метална) сграда.
Изпълнението на СМР е стандартно.
Укритие – ЗП 120 кв. м, построено през 1968 г.,
представляващо по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.581.1.
2. 7,11/100 ид.ч., равняващи се на 427,29 кв. м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ификат ор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Опте-
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ла“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г.,
за сумата 200 000 лв., в това число 6416,01 лв.
(ДДС на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
Група № 8, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.578 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот – Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 1715 кв. м,
съгласно скица № 15-84687 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: незастроен имот за производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXХІ, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.312, 55155.508.566, 55155.508.9006,
55155.508.577, 55155.508.234.
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXХІ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ 1709 кв. м (получен при разделянето на
УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м).
Незастроен.
Площадката е обезпечена с електрозахранване,
вода и канализация от общата инфраструктура
на „ЗММ Металик“.
2. 3,74/100 ид.ч., равняващи се на 224,96 кв. м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ифи кат ор 55155.508.237, с ъгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г.,
за сумата 31 200 лв., в това число 4802,50 лв.
(ДДС на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
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Група № 9, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.577 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот – Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 3072 кв. м,
съгласно скица № 15-84686 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект; стар идентификатор: 55155.508.237;
номер по предходен план: квартал: 4, парцел:
CCXXХІІ, при съседи съгласно посочената по-горе
скица: 55155.508.578, 55155.508.9006. 55155.508.576,
55155.508.234, и ведно със сгради, които попадат
върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.577.1:
застроена площ 443 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: 55155.508.237.9, съгласно скица № 15-84642
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик,
представляваща съгласно Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. – склад за окомплектовка (пореден № 13 по АДС).
1.2. Сграда с идентификатор 55155.508.577.2:
застроена площ 76 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: 55155.508.237.10, съгласно скица № 15-84643
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик
(новопостроена).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXХІ – производство и търговия, по
ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 152
от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик,
с площ 3029 кв. м (получен при разделянето на
УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м), ведно
с построената в имота сграда:
Склад за окомплектовка със застроена площ
432 кв. м (440 кв. м по цифров модел), масивна,
построена през 1968 г. (представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.577.1).
2. 6,64/100 ид.ч., равняващи се на 398,72 кв. м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ификат ор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г.,
за сумата 91 000 лв., в това число 7573,83 лв.
(ДДС на земята).
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Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
Група № 10, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.576 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот – Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 2659 кв. м,
съгласно скица № 15-84684 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект; стар идентификатор: 55155.508.237; номер
по предходен план: квартал: 4, парцел: CCXXХІІІ,
при съседи съгласно посочената по-горе скица: 55155.508.577, 55155.508.9006. 55155.508.575,
55155.508.234.
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXХІІІ – производство и търговия,
по ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 152 от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик, с площ 2634 кв. м (получен при разделянето
на УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м),
ведно с построената в имота сграда:
Склад-навес със ЗП 480 кв. м (290 кв. м по
кадастрален план), открита, само едно междуосие
6Х12 метра е затворено.
Забележка. По действащата КК на гр. Пазарджик сградата е нанесена в съседния поземлен
имот (ПИ с 55155.508.575), а самата сграда е с
идентификатор 55155.508.575.1.
Площадката е обезпечена с електрозахранване,
вода и канализация от общата инфраструктура
на „ЗММ Металик“.
2. 5,77/100 ид.ч., равняващи се на 346,73 кв. м,
с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със стар идентификатор 55155.508.237, съгласно скица № 15-84698
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик.
А к т за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. на кмета на община Пазарджик
и Заповед за деактуване № 372 от 29.11.2006 г.
на областния управител на област Пазарджик,
издаден по искане на ЗММ „Металик“ – ЕАД,
което дружество се е вляло в „Оптела ЛТ“ – АД
(преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на
пълно правоприемство съгласно договор за преобразуване чрез вливане от 18.09.2009 г., вписан
в ТР на 9.03.2010 г.,
за сумата 63 000 лв., в това число 6543,30 лв.
(ДДС на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
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Група № 11, включваща:
1. ПИ с идентификатор 55155.508.575 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5494
от 24.04.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот – Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Синитевска 4, с площ: 3039 кв. м,
съгласно скица № 15-84683 от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект; стар идентификатор: 55155.508.237; номер
по предходен план: квартал: 4, парцел: CCXXХІV,
при съседи съгласно посочената по-горе скица: 55155.508.234, 55155.508.576, 55155.508.9006,
55155.508.574, и ведно със сгради, които попадат
върху имота:
1.1. Сграда с идентификатор 55155.508.575.1:
зас т роена п лощ 841 к в. м, брой е та ж и – 1,
предназначение: складова база, склад, съгласно
скица № 15-84637 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. – склад-навес (пореден № 14 по АДС).
1.2. Сграда с идентификатор 55155.508.575.2:
зас т роена п лощ 290 к в. м, брой е та ж и – 1,
предназначение: промишлена сграда, съгласно
скица № 15-84638 от 22.02.2016 г., издадена от
СГК К – Пазарджик, представляваща съгласно А кт за държавна собственост № 8396 от
30.05.1996 г. – заваръчно (пореден № 19 по АДС).
1.3. Сграда с идентификатор 55155.508.575.3:
застроена площ 18 кв. м, брой етажи – 1, предназначение: промишлена сграда, със стар идентификатор: 55155.508.237.5, съгласно скица № 15-84641
от 22.02.2016 г., издадена от СГКК – Пазарджик
(новопостроена).
Описание на имотите по т. 1 по Акт за държавна собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета
на община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик:
УПИ CCXXХІV – производство и търговия,
по ПУП на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 152 от 27.06.2006 г. на кмета на община Пазарджик, с площ 3027 кв. м (получен при разделянето
на УПИ V в кв. 4, целият с площ 57 619 кв. м),
ведно с построените в имота сгради:
Заваръчно с площ 296 кв. м (302 кв. м по
цифров модел), открит. Построена през 1968 г.
Паянтова носеща конструкция, с дървена покривна
конструкция, тухлени стени без външна мазилка,
представляваща по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с идентификатор 55155.508.575.2.
Склад-навес с площ 480 кв. м (380 кв. м по
цифров модел), метална носеща конструкция,
неограден, построена през 1993 г., представляваща
по действащата КК на гр. Пазарджик сграда с
идентификатор 55155.508.575.1.
2. 6,64/100 ид.ч., равняващи се на 398,72 кв. м,
от ПИ с идентификатор 55155.508.9006 – вътрешнозаводски път, и обща площ 6009 кв. м, със
с тар и ден т ификат ор 55155.508.237, съгласно
скица № 15-84698 от 22.02.2016 г., издадена от
СГКК – Пазарджик.
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Документ за собственост – Акт за държавна
собственост № 8396 от 30.05.1996 г. на кмета на
община Пазарджик и Заповед за деактуване
№ 372 от 29.11.2006 г. на областния управител на
област Пазарджик, издаден по искане на ЗММ
„Металик“ – ЕАД, което дружество се е вляло
в „Оптела ЛТ“ – АД (преименувано в „Оптела“ – АД), при условия на пълно правоприемство
съгласно договор за преобразуване чрез вливане
от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г.,
за сумата 109 000 лв., в това число 6716,04 лв.
(ДДС на земята).
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2641
4. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 3 от 6.04.2016 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ
за строителство на обект „Оптична кабелна линия
с трасе Бургас – Камено – Карнобат – „ТШ3-1093-08/ТШ3“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2795
12. – Община Камено съобщава на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, за обект:
„Кабел 20 kV от СРС № 16, ВЛ 20 kV „Кръстина“
до БКТП – нов, в имот 287, землище с. Трояново,
община Камено“. Същият е изложен в сградата
на дирекция „УТЕС“ (техническа служба) при
Община Камено всеки ден от 8,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до дирекцията в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
2639
4. – Областният управител на област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ е издал
Разрешение за строеж № 2 от 5.04.2016 г., с което
на Министерството на земеделието и храните
в качеството на възложител се разрешава да
извърши строителство на обект: „Корекция на
р. Джерман – неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала
„Струма“, намиращ се на територията на общините: Бобошево и Дупница –  участък 1: от Пр.
214 (км 10+700) до Пр. 198 (км 9+900) с L=800 м,
намиращ се в землище на с. Джерман, община
Дупница; участък 2: от Пр. 182 (км 9+100) до Пр.
175 (км 8+750) с L=350 м, намиращ се в землище
на с. Джерман, община Дупница; участък 3: от
Пр. 155 (км 7+750) до Пр. 148 (км 7+400) с L=350
м, намиращ се в землища на с. Блажиево, община
Бобошево, и на с. Джерман, община Дупница;
участък 4: от Пр. 63 (км 3+150) до Пр. 40 (км
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2+000) с L=1150 м, намиращ се в землища на
с. Висока могила и с. Сопово, община Бобошево, и на гр. Бобошево; участък 5: от Пр. 36 (км
1+800) до Пр. 29 (км 1+450) с L=350 м, намиращ
се в землище на с. Сопово, община Бобошево,
съгласно влезлия в сила ПУП и одобрените на
основание чл. 145, ал. 2, т. 1 ЗУТ инвестиционни
проекти. На основание чл. 60, ал. 1 ЗУТ предвид
важността на обекта е разпоредено предварително
изпълнение на разрешението за строеж. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение
за строеж заедно с одобрените инвестиционни
проекти подлежат на обжалване пред Върховния
административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, а по отношение предварителното изпълнение – в 3-дневен
срок от съобщаването му на основание чл. 60,
ал. 4 АПК.
2679
41. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработен помощен план (ПП) и план
на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4к, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ за имот ПИ 000031, местност Таратанска
махала (Мало огране), землище с. Долно Уйно,
ЕКАТТЕ 22862, община Кюстендил, област Кюстендил, от картата на възстановената собственост
(КВС) за разделянето му на ПИ с проектни идентификатори № 501.1, № 501.2, № 501.3 и № 501.4.
Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол
от 11.03.2016 г. от комисия, назначена със Заповед № РД-22-55 от 2.03.2016 г. на областния управител на област Кюстендил. В регистъра към
ПНИ новообразуваният ПИ № 501.1 е записан
на „КОМСТ“ – ООД, Кюстендил, а ПИ. № 501.2,
№ 501.3 и № 501.4. – на Община Кюстендил.
Възложител е „КОМСТ“ – ООД, Кюстендил.
Проектите се намират в Община Кюстендил, пл.
Велбъжд 1, ет. 1, стая 19. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
2594
4. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Укрепване на републикански път II59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“,
участък от км 18+250 до км 18+820“, в землището на с. Карамфил, община Момчилград, с
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2697
17. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план
за улична регулация и ПУП – парцеларен план
за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ в обхват – ПИ 73242.225.155
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по КК на с. Труд, местност Кошовете, община „Марица“, област Пловдив. Проектът за ПУП – ПП
е на разположение за разглеждане в Община
„Марица“ – Пловдив, стая 408. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община „Марица“ – Пловдив, в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2699
3. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на кабелна линия за захранване на поземлен
имот № 127086 в местност Мразеница, землище
на гр. Градево, община Симитли. Засегнати
от парцеларния план имоти – поземлен имот
№ 127086, поземлен имот № 127061 и поземлен
имот № 000272. Проектът е изложен в стая 202 в
сградата на ОбА – Симитли, и е на разположение
на заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на парцеларен
план до общината.
2595
4. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на водопроводно отклонение за захранване
на поземлен имот № 127086 в местност Мразеница, землище на гр. Градево, община Симитли.
Засегнати от парцеларния план имоти – поземлен имот № 127086, поземлен имот № 127061 и
поземлен имот № 000272. Проектът е изложен
в стая 202 в сградата на ОбА – Симитли, и е
на разположение на заинтересованите лица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на парцеларния план до общината.
2596

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация по
рецик лиране (БАР)“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БАР
на 27.05.2016 г. в 8 ч. в Зала А, сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
с адрес: София 1000, ул. Искър 9, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на
управителния съвет за 2015 г. и периода от 1.01.
до 27.05.2016 г.; освобождаване от отговорност на
УС за управлението му през 2015 г. и за периода
от 1.01. до 27.05.2016 г.; 2. приемане доклад за
дейността на контролния съвет за 2015 г. и периода от 1.01. до 27.05.2016 г.; освобождаване от
отговорност на КС за дейността му през 2015 г. и
периода от 1.01. до 27.05.2016 г.; 3. промени в чл. 2
от устава на БАР за промяна на седалището на
БАР – премахва се текстът „чл. 2. Асоциацията
е със седалище: София, район „Триадица“, и с
адрес на управление: бул. Витоша 126, ет. 2, ап. 4“
и се добавя нов текст: „чл. 2. Асоциацията е със
седалище: София 1309, Столична община, район
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„Красна поляна“, бул. Александър Стамболийски
205, блок „Б“, ет. 2, офис 224Б“; 4. промени в
чл. 27, ал. 1 (изм. 7.06.2013 г.) от устава на БАР;
предложение за проекторешение: „Чл. 27. (1) УС
се състои от седем лица – редовни членове на
асоциацията, избрани от ОС за срок три години.“;
5. избор на нов управителен съвет на БАР; 6. избор на председател и зам.-председател на БАР; 7.
избор на нов контролен съвет на БАР; 8. разни.
При липса на необходимия кворум в обявения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно и се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно, ако се явят 1/3 от редовните членове
на асоциацията.
2665
8. – Управителният съвет на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 18.05.2016 г. в 15 ч. в гр. Трявна,
област Габрово, хотел „Калина Палас“ – конферентна зала „София“, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2015 г.; 2. доклад
на председателя на контролния съвет относно
годишния счетоводен отчет за 2015 г. на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на
председателя и членовете на управителния съвет
за дейността им от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.; 4.
избор на председател на управителния съвет на
сдружението; 5. избор на членове на управителния
съвет на сдружението; 6. избор на председател
на контролния съвет на сдружението; 7. избор на
членове на контролния съвет на сдружението; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружение
„Съюз на ВиК операторите в Република България“
да участват в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
2748
2. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Асеновец Таекуон-до клуб“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно общо събрание на клуба на 29.05.2016 г.
в 13 ч. в Асеновград, ул. Царевец 4, в хотел
„Царевец“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет и председател; 3. разни. Поканват се
членовете на клуба да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум събранието ще се
проведе на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението.
2698
8. – Управителни ят съвет на Сдружение
на Бургаските болници, Бургас, на основание
чл. 26 и сл. от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 26.05.2016 г. в 10 ч. в Бургас,
кв. Ветрен, ул. Александър Стамболийски, при
следния дневен ред: 1. представяне и приемане
на годишен финансов отчет на сдружението;
предложение за решение: ОС приема така представения годишен финансов отчет за 2015 г.; 2.
представяне и одобряване на годишен доклад за
дейността на сдружението; предложение за реше-
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ние: ОС одобрява представения годишен доклад
за дейността на сдружението; 3. разни. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
сдружението в седалището му. При поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 30 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2725
117. – Управителният съвет на сдружение
„Гаврош“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на сдружението
на 3.06.2016 г. в 17,30 ч. в учебната зала на сдружение „Гаврош” на ул. Войнишка 3А, Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2015 г.;
2. други.
2669
19. – Председателят на управителния съвет
на сдружение „Ловно-рибарско дружество Елин
Пелин“, гр. Елин Пелин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на сдружението, както
и в изпълнение на решение на УС от 29.03.2016 г.
свиква общо събрание на сдружение „ЛРД Елин
Пелин“ на 21.05.2016 г. в 10,30 ч. в седалището на
сдружението в гр. Елин Пелин, ул. Никола Вапца-

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

ров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението
през 2015 г. – 2016 г.; 2. отчет на КРК за периода
2015 г. – 2016 г.; 3. план-мероприятия за дейността на сдружението за периода 2015 г. – 2016 г.;
4. финансов план на сдружението за периода
2016 г. – 2017 г.; 5. определяне размера на встъпителен и на членки внос за 2017 г.; 6. избор на
делегат за ОС на НЛРС – СЛРБ; 7. разглеждане на
жалби от членове на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 33, т. 7 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място при същия дневен ред.
2690
Поправка. Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ прави следната поправка
в обнародваното обявление за конкурси (ДВ, бр. 28
от 2016 г., стр. 146): текстът за доценти: „област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) – един,
със срок 2 месеца“ да се чете: „област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на
възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един, със срок 2 месеца“.
2732

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 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);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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