ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 49

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 28 юни 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Протокола
от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи
от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие

3

 Решение за попълване състава на
Комисията по културата и медиите

3

 Решение за промени в състава на
Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта

3

Президент на републиката
 Указ № 190 за награждаване на г-н
Йоахим Гаук – федерален президент на
Федерална република Германия, с орден „Стара планина“ с лента

3

 Указ № 191 за награждаване на г-н
Андраш Клейн – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в Република България, с орден „Стара планина“
първа степен

3

 Указ № 192 за освобождаване на Бисерка Василева Бенишева от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Унгария със седалище в гр. Будапеща

4

 Указ № 193 за освобождаване на
Иван Тотев Пиперков от длъжността постоянен представител на Република България към Службата
на ООН и други международни организации в Женева със седалище в
гр. Женева, Конфедерация Швейцария

4

 Указ № 194 за освобождаване на
Александър Иванов Филипов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Румъния със седалище в гр. Букурещ

4

 Указ № 195 за освобождаване на Максим Георгиев Гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Аржентина със седалище
в гр. Буенос Айрес

4

 Указ № 196 за освобождаване на Михаил Ненов Николовски от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Тунизийската република със седалище в гр. Тунис

4

 Указ № 197 за освобождаване на Георги
Константинов
Василев
от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Япония със седалище в гр. Токио

4

 Указ № 198 за освобождаване на
Пламен Любомиров Бончев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Грузия със седалище в гр. Тбилиси
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 Указ № 199 за освобождаване на Ангел
Александров Ангелов от длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Босна и Херцеговина със седалище в гр. Сараево
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 Указ № 200 за освобождаване на
Христо Георгиев Гуджев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати със
седалище в гр. Мексико
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 Указ № 201 за освобождаване на Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт

5

 Указ № 202 за освобождаване на
Любомир Тодоров Тодоров от длъжността
извънреден
и
пълномощен посланик на Република България в Република Финландия и в Република Естония със седалище в
гр. Хелзинки, Република Финландия

5

 Указ № 203 за освобождаване на Никола Иванов Колев от длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство
Нидерландия със седалище в гр. Хага
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 Указ № 207 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Станево, община Лом, област
Монтана, на 2 октомври 2016 г.

6

 Указ № 208 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област
Видин, на 2 октомври 2016 г.

6

Конституционен съд
 Решение № 7 от 21 юни 2016 г. по
конституционно дело № 8 от 2015 г.

6

Министерски съвет
 Постановление № 150 от 23 юни
2016 г. за изменение на Постановление № 14 на Министерския съвет от
2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на
културата
13
 Постановление № 151 от 23 юни
2016 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от
2009 г.
13
 Решение № 493 от 20 юни 2016 г. за
предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Дорис“,
разположено в землището на с. Груево,
община Момчилград, област Кърджали, на „МИ – 2“ – ООД, гр. Кърджали
13
 Решение № 494 от 20 юни 2016 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
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ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни
материали – андезитобазалти, от находище
„Чешлия“, разположено в землището
на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, на
„ВИА 2000“ – ООД, София
18
 Решение № 509 от 24 юни 2016 г. за
предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Капана“,
участъци „Капана-югозапад“ и „Капана-североизток“, разположено в землището на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, на „ЕВАСТО“ –
ООД, гр. Пловдив
22
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински
продукти, продукти от аквакултури
и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането
27
Национална
здравноосигурителна каса
 Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
39

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 206
На основание чл. 98, т. 4 от Конституци
ята на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола от
Нагоя за достъп до генетични ресу рси и
справедливо и равноправно разпределение на
ползите, произтичащи от тяхното използване,
към Конвенцията за биологичното разно
образие, приет от ХLІІI Народно събрание
на 16 юни 2016 г.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по въп
росите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Стоян Михайлов Мирчев
като член на Комисията по въпр осите на
децата, младежта и спорта.
2. Избира Иван Тодоров Ибришимов за
член на Комисията по въпр осите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 43-то Народно
събр ание на 22 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5110

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

за ратифициране на Протокола от Нагоя за
достъп до генетични ресурси и справедливо
и равноправно разпределение на ползите,
произтичащи от тяхното използване, към
Конвенцията за биологичното разнообразие
Член единствен. Ратифицира Протокола
от Нагоя за достъп до генетични ресурси и
справедливо и равноправно разпределение на
ползите, произтичащи от тяхното използване,
към Конвенцията за биологичното разнообра
зие, подписан от името на Република България
на 23 юни 2011 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 16 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4964

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по кул
турата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стоян Михайлов Мирчев за член
на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 43-то Народно
събр ание на 22 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5109

УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА ВА М:
Награждавам г-н Йоахим Гаук – федерален
президент на Федерална република Германия,
с орден „Стара планина“ с лента за изклю
чително големите му заслуги за развитието
и задълбочаването на българо-германските
отношения.
Издаден в София на 16 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5035

УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА ВА М:
Награждавам г-н Андраш Клейн – извън
реден и пълномощен посланик на Унгария в
Република България, с орден „Стара планина“

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

първа степен за изключително големите му
заслуги за задълбочаването и развитието на
българо-унгарските отношения.
Издаден в София на 16 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ВЕСТНИК

Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5039

УКАЗ № 195

5036

УКАЗ № 192
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Бисерка Василева Бенише
ва от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Унгария
със седалище в гр. Будапеща.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5037
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На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Максим Георгиев Гайтан
джиев от длъжността извънреден и пълно
мощен посланик на Република България в
Република Аржентина със седалище в гр.
Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5040

УКАЗ № 193

УКАЗ № 196

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Иван Тотев Пиперков от
длъжността постоянен представител на Ре
публика България към Службата на ООН и
други международни организации в Женева
със седалище в гр. Женева, Конфедерация
Швейцария.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Михаил Ненов Николовски
от длъжността извънреден и пълномощен пос
ланик на Република България в Тунизийската
република със седалище в гр. Тунис.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

5038

УКАЗ № 194

5041

УКАЗ № 197

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Иванов Фили
пов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Румъния
със седалище в гр. Букурещ.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Георги Константинов Васи
лев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Япония
със седалище в гр. Токио.
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5042

УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Пламен Любомиров Бончев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Грузия
със седалище в гр. Тбилиси.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5043

УКАЗ № 199
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Ангел Александров Анге
лов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Босна и
Херцеговина със седалище в гр. Сараево.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5044

ВЕСТНИК
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5045

УКАЗ № 201
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Борисов Олшев
ски от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Държавата
Кувейт със седалище в гр. Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5046

УКАЗ № 202
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Любомир Тодоров Тодоров
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Репуб
лика Финландия и в Република Естония
със седалище в гр. Хелзинки, Република
Финландия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 200

УКАЗ № 203

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев от
длъжността извънреден и пълномощен посла
ник на Република България в Мексиканските
съединени щати със седалище в гр. Мексико.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Никола Иванов Колев от
длъжността извънреден и пълномощен по
сланик на Република България в Кралство
Нидерландия със седалище в гр. Хага.
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 207
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Станево, община Лом, област Монтана,
на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5049

УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Капитановци, община Видин, област
Видин, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5050

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 21 юни 2016 г.

по конституционно дело № 8 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Стефка Сто
ева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,
при участието на секретар-протоколиста Гер
гана Иванова, разгледа в закрито заседание
на 21 юни 2016 г. конституционно дело № 8 от
2015 г., докладвано от съдията Кети Маркова.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано по искане на прези
дента на Република България на основание
чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
Конституционният съд е сезиран да уста
нови противоконституционност, както и да се
произнесе по съответствието им с междуна
родни договори, по които Република България
е страна, на разпоредбите на чл. 40, ал. 1,
т. 5 от Закона за защита на класифицирана
та информация (ЗЗКИ) (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; последно изм. и доп., бр. 28 от 2016 г.)
и на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и
въоръжените сила на Република България
(ЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; посл.
доп., бр. 17 от 2016 г.) в частта „при отказ за
издаване, при отнемане на разрешението за
достъп до класифицирана информация или“.
Като е мотивирал позицията си за същ
ността на класифицираната информация и
нейното значение за гарантиране интересите
на Република България в областта на нацио
налната сигурност, вносителят поддържа, че
нормата на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ е част от
установените със закона (чл. 40 – 42) изис
квания за издаване на разрешение за достъп
до класифицирана информация. В хипотезата
на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ проучващият орган
не разполага с компетентността да прави
каквато и да било преценка на надеждността
на лицето, обект на проверка, тъй като сама
по себе си констатацията, че срещу него е
налице образувано досъдебно или съдебно
производство за у мишлено прест ъпление
от общ характер, е основание разрешение
за достъп да не бъде издадено (чл. 57, ал. 1,
т. 1 ЗЗКИ), а ако това вече е сторено – то да
бъде отнето (чл. 59, ал. 1, т. 1 ЗЗКИ). В тези
случаи засегнатото лице търпи неблагопри
ятни последици, непосредствено свързани с
упражняването на неговото право на труд
съобразно спецификата на съответната трудова
функция. В искането се изтъква, че оспореното
изискване срещу лицето да няма образува
но съдебно или досъдебно производство за
престъпление от общ характер е установено
наред с това то да не е осъждано за такова
престъпление, независимо от реабилитацията
(чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗКИ), с което се нарушава
презумпцията за невиновност по чл. 31, ал. 3
от Конституцията.
Поддържа се също, че правилото на чл. 40,
ал. 1, т. 5 ЗЗКИ води до ограничаване на
правата на обвиняемия, надхвърлящи необ
ходимото за осъществяване на правосъдието,
като по този начин се нарушава и чл. 31, ал. 4
от Конституцията. Президентът акцентира и
върху неблагоприятните последици, възник
ващи неизбежно за засегнатото лице, които
остават непроменени, дори и при постановя
ване по отношение на него на оправдателна
присъда или прекратяване на наказателното
производство, тъй като законът не създава
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ефективни правни механизми за защита.
Като е заключил, че макар и при наличието
на легитимна цел с оспорената разпоредба се
създава непропорционално ограничаване на
основни права, доколкото защитата на наци
оналната сигурност успешно би могла да бъде
постигната и без оспореното законодателно
разрешение, президентът е намерил несъот
ветствие с чл. 31, ал. 3 и 4 и чл. 48, ал. 1 от
Конституцията, както и с чл. 15, 48 и 52 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз и чл. 6, ал. 2 от Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи.
Втората оспорена разпоредба е чл. 165,
т. 7 ЗОВСРБ в частта, с която договорът за
военна служба се прекратява без предизвес
тие и военнослужещият се освобождава от
военна служба при отказ за издаване и при
отнемане на разрешението за достъп до кла
сифицирана информация. Вносителят излага
съображенията си за правните последици от
нейното приложение и счита, че в хипотезата
на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ нормата регламен
тира непропорционална мярка, ограничаваща
правото на труд, и следователно противоречи
на чл. 4, ал. 1, чл. 16, чл. 48, ал. 1, чл. 56
от Конституцията и на чл. 4 от Конвенция
№ 111 относно дискриминацията в областта
на труда и професиите, по която Република
България е страна.
С определение от 24.11.2015 г. Конституци
онният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество. Като заинтересувани страни в
производството по делото са конституирани:
Народното събрание, Министерският съвет,
министърът на отбраната, Върховният каса
ционен съд, Върховният административен съд,
главният прокурор, Държавната агенция за
национална сигурност, Държавната комисия
по сигурността на информацията, Висшият
адвокатски съвет, Българската офицерска
легия „Раковски“, Сдружението на жените
военнослужещи, Съюзът на офицерите и сер
жантите от запаса и резерва, Съюзът на юрис
тите в България, Асоциацията за европейска
интеграция и права на човека, Фондацията
„Български адвокати за правата на човека“,
Фондацията „Институт отворено общество“
и Институтът за модерна политика.
От постъпилите по делото писмени стано
вища на заинтересуваните страни мотивирана
позиция за цялостната основателност на ис
кането на президента и неговото уважаване
са изразили Българската офицерска легия
„Раковски“ и Съюзът на офицерите и сержан
тите от запаса и резерва. Като са подкрепили
съображенията в искането, са аргументирали
позиция, че оспорените норми на ЗЗКИ и
ЗОВСРБ не осигуряват дължимата, задъл
жителна и съответна на конституционните
стандарти съразмерност на ограничаването
на правата на обвиняемия и не гарантират
правото на защита. Освен това накърняват и
презумпцията за невиновност до доказване на
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вината на всяко лице, обвинено в престъпление
в съответствие със закон. Порок на оспореното
законодателно разрешение те са намерили и
в обстоятелството, че органът, компетентен
да издаде (респ. да отнеме) разрешението за
достъп до класифицирана информация, действа
при условията на обвързана компетентност и
не разполага с правомощието да преценява
дали конкретното образувано наказателно
производство се отразява върху надеждност
та на лицето и достъпът до класифицирана
информация ще доведе до застрашаване на
националната сигурност и обществения ред,
отнесено към всеки конкретен случай.
Висшият адвокатски съвет е аргументирал
становище за основателност на искането,
излагайки съображения, че оспореното огра
ничение, уредено в чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ, не
съответства на критерия за пропорционалност
и не осигурява съблюдаването на презумпци
ята за невиновност.
Министерският съвет, министърът на от
браната, Държавната агенция „Национална
сигурност“ и Сдружението на жените военно
служещи са депозирали писмени становища,
че искането на президента е основателно в
частта му, с която се оспорва чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ, и неоснователно в останалата – от
носно разпоредбата на чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ.
Подкрепили са съображенията в искането в
частта относно разпоредбата на чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ – за нарушаване на презумпцията за
невиновност, установена с нормата на чл. 31,
ал. 3 на Основния закон, развита с разпоред
бата на чл. 16 от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК), и несъобразяване с изискването
за пропорционалност при ограничаването на
основни права на гражданите. Акцентира се
и върху липсата на ефективни механизми за
защита срещу неблагоприятните последици в
резултат на приложението на оспорената норма.
Посочените заинтересувани страни са изра
зили и позиция, че искането е неоснователно
в частта, отнасяща се до чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ,
тъй като отказът за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация или
неговото отнемане може да бъде постановен
и на множество други основания, различни
от това по чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ. Обобщено,
според тях установяването на противоконсти
туционност на последната разпоредба, с оглед
визираното в нея основание за прекратяване
на договора за военна служба и освобождава
нето на военнослужещия без предизвестие, ще
изключи прилагането на чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ
в тази му част, с което практически ще се
реши и конституционният проблем, поставен
в искането на президента.
Съюзът на юристите в България е изразил
становище, че искането на президента е изцяло
неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
Намерил е корелация в законовите изис
квания за липса на осъждане за умишлено
престъпление от общ характер (чл. 40, ал. 1,
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т. 4 ЗЗКИ) и оспореното – по чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ. Последното е оценено не като
дискриминационно ограничение, а като част
от необходимите изискуеми данни, сочещи на
липса на подозрение, че проучваното лице се
занимава с дейност, която вреди на сигурност
та на държавата и на цялостния установен в
страната правов ред. Предвид съображенията
относно чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ, е мотивиран
и извод за липса на противоконституционност
на чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ.
Останалите конституирани по делото стра
ни не са депозирали писмени становища по
искането в предоставения им срок.
Конституционният съд, като обсъди до
водите в искането, с което е сезиран, изло
жените в него съображения, становищата на
страните и релевантната правна уредба, за да
се произнесе, взе предвид следното:
По искането за установяване на противо
конституционност на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ.
Оспорената разпоредба регламентира едно
от изискванията за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация, а
именно срещу лицето да няма образувано
досъдебно или съдебно производство за из
вършено престъпление от общ характер. За
да се произнесе по съществото на конкретния
конституционен спор, съдът следва да съобрази
същността на класифицираната информация.
Изрично следва да се изтъкне, че тя не може
да бъде отнесена към обичайната и общодос
тъпна за гражданите информация, обект на
техните конституционно защитени права, ус
тановени с чл. 41, ал. 1 и 2 на Основния закон.
Отделно, дори и да бяха такива, тези права
не са абсолютни. В самите конституционни
разпоредби се съдържат изрично формулирани
основания за тяхното ограничаване в случа
ите, когато осъществяването на това право
е насочено срещу правата и доброто име на
другите граждани, националната сигурност,
обществения ред, народното здраве и морала
(ал. 1) и когато се отнася за държавна или
друга защитена от закона тайна или засягаща
чужди права (ал. 2). В този смисъл, именно
поради специфичните си особености и харак
теристики класифицираната информация, а
следователно и нейната законова уредба, е
изцяло в обхвата на конституционно устано
вените изключения.
С Решение № 3 от 2002 г. по к. д. № 11 от
2002 г., произнасяйки се по конституционосъо
бразността на множество разпоредби на ЗЗКИ,
Конституционният съд изрично е заключил,
„че няма конституционно гарантирано право
на достъп до класифицирана информация, ко
ето да бъде защитено с акцесорното право на
съдебно обжалване. Доколкото в случая може
да се говори за „право на достъп“ в смисъл на
субективно право, то е създадено по силата на
закона, предоставя се само на определени лица
(чл. 3 ЗЗКИ), при наличието на определени
условия (чл. 36 – 42 ЗЗКИ) и след завършване
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на законова процедура (чл. 43 – 69 ЗЗКИ)“.
Към настоящия момент Конституционният
съд не намира основание да се отклони или
да отстъпи от тази позиция, в контекста на
която следва да реши поставените в искането
правни въпроси.
Предмет на конкретния конституционен
спор е същността и обхватът на ограниче
нието, обусловено от защитата на национал
ната и обществената сигурност, и неговата
конст и т у ц ионна т ърпимост. Това е така,
защото безусловно регламентираните със
закона основания за получаване на достъп
до класифицирана информация (издаване на
разрешение), отказването на такъв достъп или
неговото отнемане са установени в изпълнение
на конституционно прогласена цел – защита
на националната сигурност.
Идентично е разрешението, дадено със
специалния закон, и на възможността пра
вото на информация да бъде ограничавано,
когато това е необходимо за осигуряване и
гарантиране на сигурността на информацията,
изходяща или отнасяща се до чуждестранните
партньори на Република България, в рамките
на установените международни ангажименти
на страната (чл. 1, ал. 3 и чл. 2 ЗЗКИ).
От самото си създаване до настоящия
момент Конституционният съд е установил
трайна практика по въпроса за възможността
основните права на гражданите да бъдат огра
ничавани в случаите, когато е налице легитим
на цел, основанието е установено със закон,
в рамките на предвиденото в Конституцията
ограничение и е спазен принципът за пропор
ционалност (съразмерност) на преследваната
цел. Това принципно положение предпоставя
и извода, че е възможно и конституционно
оправдано ограничаването на правата на
гражданите, когато това е необходимо за га
рантиране интересите на страната в областта
на националната и международната сигурност.
Според легалната дефиниция на чл. 1, ал. 3
ЗЗКИ класифицирана информация по сми
съла на закона е тази, съдържаща държавна
или служебна тайна, както и чуждестранна
класифицирана информация. Последната съ
гласно чл. 2 на същия закон е предоставената
от друга държава или международна органи
зация, доколкото влязъл в сила междунаро
ден договор, по който Република България
е страна, не предвижда друго. Особеното
значение на класифицираната информация и
нейната защита за националната и междуна
родната сигурност, както и за осигуряване на
нормалното функциониране на държавните
институции и международните организации,
в които страната участва, са наложили нор
мативното регулиране на материята на ниво
закон, включително и уреждането на режима
на достъп до такава информация, с ясна и
прецизна регламентация на органите, осно
ванията и предвидените процедури.
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Разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 1 – 7 ЗЗКИ
уреждат изискванията, на които трябва да от
говаря всеки кандидат, за да получи разреше
ние за достъп до класифицирана информация.
Тези изисквания съвсем не са случайни или
произволно установени – всички констатации
на разрешаващия достъпа орган, разгледани в
своята съвкупност, следва да формират фак
тическите основания, въз основа на които да
се направи крайната оценка за надеждност
на съответното лице.
От задължителното провеждане на изис
куемите по закон процедури за проучване за
надеждност са изключени само изрично и ли
митативно посочени с разпоредбата на чл. 39,
ал. 1, т. 1 – 7 ЗЗКИ висши длъжностни лица в
сферата на законодателната, изпълнителната
и съдебната власт. Принципното разрешение,
което законът установява общо за всички тях,
е, че докато заемат съответната длъжност, те
получават право на достъп до класифицира
на информация. Докато за председателя на
Народното събрание, президента и министърпредседателя тя е неограничена, т. е. до всички
нива, по отношение на министрите, главния
секретар на Министерския съвет, народните
представители, съдиите от Конституционния
съд, съдиите, прокурорите, следователите и
членовете на Висшия съдебен съвет достъпът
до класифицирана информация е ограничен
от прилагането на принципа „необходимост
да се знае“. Идентично с предвиденото за
магистратите е и разрешението по отношение
на адвокатите във връзка с осъществяването
от тях на конституционното право на защита
на гражданите (чл. 39а ЗЗКИ).
Опазването на националната и междуна
родната сигурност несъмнено представлява
онази легитимна цел, годна да обоснове
конституционосъобразност на предвиденото
в закона ограничаване на правото на достъп
до класифицирана информация. Обсъжданото
ограничение не се отнася за всички граждани,
защото те поначало нямат право на достъп
до такава информация. То би засегнало само
лицата, чиито служебни задължения или
конкретно възложени задачи го изискват,
и следователно те са възможният обект на
проверка за надеждност по предвидените в
закона правила.
В искането на президента се оспорва един
ствено изискването, установено в чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ, а именно срещу лицето, кандидат
стващо за достъп, да няма образувано досъ
дебно или съдебно производство за умишлено
престъпление от общ характер. Несъмнено в
случая е налице ограничение, чиято пропорци
оналност подлежи на преценка в настоящото
конституционно производство. Както вече се
изтъкна, органът по проучването съобразява и
оценява конкретно установен със закона обем
от положителни и отрицателни предпоставки,
въз основа на които взема решението си за
издаване на разрешение за достъп, за отказ
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за издаване или за отнемане на вече издадено
такова разрешение. Доколкото всички изиску
еми предпоставки са предвидени кумулативно,
очевидно е, че дори и само формалното на
личие на образувано досъдебно производство
срещу кандидата е напълно достатъчно, за да
бъде постановен отказ, дори да са изпълнени
всички други условия. Решаващият орган не
разполага и с дискрецията да преценява дали
и доколко наличието на висящо конкретно
наказателно производство срещу лицето би се
отразило на неговата надеждност за достъп
до класифицирана информация.
Възприетата в закона формулировка на
изискванията за издаване на разрешение за
достъп поставя знак за равенство между нали
чието на осъждане за умишлено престъпление
от общ характер, независимо от реабилитаци
ята (чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗКИ), и образуваното
наказателно производство – досъдебно или
съдебно, за такова престъпление (чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ) – те са напълно равностойни. И ако
за едно лице с предходна съдимост е напълно
законосъобразно да търпи неблагоприятните
последици, свързани с осъждането, това поло
жение не би могло да се пренесе механично
и към онези кандидати, срещу които само е
било образувано наказателно производство,
без да са осъдени. По отношение на послед
ните не е налице доказано по изискуемия
несъмнен начин извършването на конкретно
престъпно деяние (чл. 303, ал. 2 НПК), за да
търпят последиците, които законите свързват
с осъждането.
Съгласно чл. 207, ал. 1 НПК досъдебно
производство се образува, когато са налице
законен повод и достатъчно данни, въз основа
на които да може да се направи основателно
предположение за извършено престъпление
(чл. 211, ал. 1 НПК). Нещо повече, за само
то образуване на наказателно производство
процесуалният закон не изисква данни за
авторството на деянието и неговата правна
квалификация (чл. 211, ал. 2 НПК). Казано с
други думи, усилията на компетентните орга
ни на разследването в този най-първоначален
стадий на наказателния процес се концентри
рат в посока деянието, а не към личността на
дееца. Именно поради това законът допуска
образуването на наказателното производство
да става както с формален акт – постановление
на прокурора, с възможност да бъде образу
вано срещу конкретно поименно визирано в
акта лице или срещу неизвестен извършител
(чл. 212, ал. 1 НПК), така и неформално – със
съставянето на протокола за първото действие
по разследването (чл. 212, ал. 2 НПК). При
положение, че основанията за образуване
на наказателно производство според проце
суалния закон са едни и същи във всички
възможни хипотези, не би могла успешно
да бъде защитавана тезата, че единствено
наличието на формален акт на прокурора с
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поименно посочен извършител позволява още
на този етап да се прави извод за авторството
на съответното престъпление.
Доказателствената обезпеченост на обви
нението е с различен обем в различните фази
и стадии на наказателния процес. Ако за об
разуването на наказателното производство е
достатъчно да има данни само за извършено
престъпление, за привличане в качеството на
обвиняем – да са събрани достатъчно доказа
телства за виновността на определено лице в
извършване на престъпление от общ характер
(чл. 219, ал. 1 НПК), за съставянето на об
винителен акт, въз основа на който да бъде
образувано съдебното производство – про
курорът да има вътрешното убеждение, че
са с ъбра н и необход и м и т е док а зат елс т ва
за разкриване на обективната истина и за
повдигане на обвинение пред съда (чл. 246,
ал. 1 НПК), то за да бъде признат деецът за
виновен, е задължително обвинението да е
доказано по несъмнен начин, като дефинитив
но е изключена възможността за позоваване
на всякакви предположения (чл. 303, ал. 1 и
2 НПК). Освен че за прокурора като орган
по ръководство и решаване на делото в до
съдебната фаза на процеса до образуването
на съдебното производство пред първата
инстанция остава открита възможността да
прекрати наказателното производство, проце
суалният закон не установява изискването за
безспорна доказаност на всички обстоятелства
на престъплението и неговото авторство за
разлика от регламентираните основания за
постановяване на осъдителна присъда срещу
конкретно лице.
Един от основните принципи на наказа
телния процес е конституционно установената
презумпция за невиновност (чл. 31, ал. 3),
регламентирана и в чл. 16 НПК – обвиняеми
ят се смята за невинен до установяване на
противното с влязла в сила присъда. Посоче
ната презумпция може да бъде опровергана
единствено с влизането в сила на постано
вена спрямо конкретното лице осъдителна
присъда. Следователно едва от този момент
лицето може да т ърпи неблагоприятните
последици в своята правна сфера, които за
коните свързват с осъждането, включително
и специфичните такива, например отнасящи
се и до възможността му да получи достъп
до класифицирана информация.
Несъмнено презумпцията за невиновност
се прилага по отношение на всички обвине
ни в извършването на престъпления, без да
търпи каквито и да било изключения. На още
по-голямо основание тя обхваща лицата, по
отношение на които само са налице образу
вани наказателни производства, но без да са
им били повдигнати обвинения.
Същественият конституционен проблем
тук е, че оспорената уредба поставя знак за
равенство между ограничението, налагано в
резултат на осъждане, и това, възникващо
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вследствие на само образувано, но неприклю
чило наказателно производство. И в двата
случая възникващите за засегнатите лица
правни последици са едни и същи, без да е
налице конституционно оправдано основание
за това (вж. Решение № 5 от 2016 г. по к. д.
№ 2 от 2016 г.).
По този начин се оказва, че и без влязла в
сила присъда за извършено умишлено прес
тъпление от общ характер, само по себе си
образуването на наказателно производство за
такова престъпление е достатъчно, за да се
постанови отказ за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация, или
ако такова вече е било издадено, то да бъде
отнето. До изтичане на регламентираните в
закона срокове: съответно една година – по
чл. 57, ал. 6 ЗЗКИ, и три години – по чл. 59,
ал. 6 ЗЗКИ, лицето няма право да канди
датства за заемане на длъжност или за из
пълнение на конкретна задача, свързани с
работа с класифицирана информация, дори
и в тези срокове образуваното наказателно
производство да е било прекратено или да
е постановена оправдателна присъда. Зако
нът не осигурява действителен и ефективен
корекционен механизъм за защита в тези
случаи, поради което ограниченията се оказ
ват неотменими до изтичане на съответните
срокове, без да е налице доказана вина за
извършено престъпление на засегнатите от
мярката лица. Положението остава същото,
дори когато по отношение на засегнатия
кандидат е налице влязла в сила присъда, с
която същият е признат за невинен и оправдан.
Предвидената по чл. 62 ЗЗКИ възможност за
обжалване пред ДКСИ на отказа за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация установява преклузивен 7-дневен
срок, считано от уведомяването на лицето,
в който обичайно образуваното наказателно
производство, послужило като формално ос
нование за постановения отказ, не би могло
да приключи.
Проблемът тук не се заключава в това, че
законът не предвижда възможност за съдебно
оспорване на акта за отказ или отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана
информация, което в случая следва да се
третира като конституционосъобразно изклю
чение, налагащо се за защитата на висшите
конституционни ценности – опазване на кон
ституционния ред, националната сигурност,
отбраната, принципите и целите на външната
политика (вж. Решение № 14 от 2014 г. по
к. д. № 12 от 2014 г.), а защото липсва всякаква
възможност за преразглеждане на случая при
промяна на релевантните обстоятелства, вклю
чително при постановяването на оправдателна
присъда или прекратяването на наказателното
производство, послужило като основание за
постановяването на отказа за издаване на
разрешение или за неговото отнемане.

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

Ог раничението е непропорциона лно и
защото целите на закона за защита на класи
фицираната информация от нерегламентиран
достъп, както и защитата на националната
и международната сигурност могат да бъдат
успешно и ефективно постигнати и без комен
тираното ограничение. Това е така, защото
нормите на чл. 40, ал. 1, т. 6 и 8 ЗЗКИ въз
лагат на органа, извършващ проучването, да
направи оценка на надеждността на лицето
от гледна точка на сигурността (т. 6), както
и за опазването на тайна (т. 8), а чл. 41 и 42
ЗЗКИ установяват критериите. При това поло
жение е ясно, че действащата правна уредба не
създава правни пречки наличието на висящо
наказателно производство да бъде преценявано
комплексно наред с останалите релевантни
обстоятелства и съобразно конкретиката на
всеки отделен случай – дали и доколко то
би се отразило на надеждността на лицето, с
оглед посочените по-горе законови критерии.
По този начин би се осигурило постигането
на преследваната легитимна цел, и то без да
се достига до произтичащите от оспорената
норма несъразмерни ограничения, които се
търпят, без да е налице реална и стриктна
необходимост от прилагането им.
Казаното се отнася и за следващия особено
съществен аспект на обсъжданото ограниче
ние – засягането на правото на труд на опре
делена категория служители. Това право също
не е абсолютно. То подлежи на ограничаване,
но винаги съобразно критериите, посочени
по-горе, приложими при всяко засягане на
основни конституционни права.
Конституционният съд е изградил богата
и последователна практика в тази насока,
която не намира основание да променя и към
настоящия момент (вж. напр. Решение № 14
от 1992 г. по к. д. № 14 от 1992 г., Решение
№ 7 от 1996 г. по к. д. № 1 от 1996 г., Реше
ние № 18 от 1997 г. по к. д. № 12 от 1997 г.,
Решение № 20 от 1998 г. по к. д. № 16 от
1998 г., Решение № 1 от 2002 г. по к. д. № 17
от 2001 г., Решение № 4 от 2002 г. по к. д.
№ 14 от 2002 г., Решение № 5 от 2003 г. по к.
д. № 5 от 2003 г., Решение № 15 от 2010 г. по
к. д. № 9 от 2010 г., Решение № 2 от 2011 г. по
к. д. № 2 от 2011 г., Решение № 13 от 2012 г.
по к. д. № 6 от 2012 г., Решение № 2 от 2015 г.
по к. д. № 8 от 2014 г. и др.).
Въпреки наличието на законова установе
ност и легитимна цел прилагането на оспо
рената разпоредба има за резултат и прекра
тяването на договора за военна служба без
предизвестие в хипотезите на отказ за издаване
и при отнемане на разрешението за достъп
до класифицирана информация (чл. 165, т. 7
ЗОВСРБ), когато основанието е наличието на
образувано досъдебно или съдебно производ
ство. В хипотезата на чл. 158, ал. 2 ЗОВСРБ,
когато наказателното производство срещу
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военнослужещия е прекратено, той е оправдан
или е осъден за неумишлено (непредпазливо)
престъпление от общ характер, същият се
възстановява на длъжността, а времето на
отстраняването му се зачита за служебен
стаж и се дължи обезщетение за периода на
отстраняването. При постановяване на отказ
за издаване или отнемане на разрешението
за достъп до класифицирана информация
обаче, когато предпоставката също е нали
чие на образувано наказателно производство,
настъпилият благоприятен изход от процеса
за обвиняемия (подсъдимия) не е предвиден
като основание за неговото възстановяване.
При тези данни, доколкото съдържа различни,
дори в случая противоположни разрешения,
при еднак ви основани я, съществу ващата
правна уредба противоречи и на принципа за
правовата държава, установен в Преамбюла
и чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Непропорционалността в случая се конста
тира и съобразно критерия за „необходимото
за осъществяване на правосъдието“ съгласно
чл. 31, ал. 4 от Конституцията, т. е. с оглед
законосъобразно протичане на наказателния
процес, респ. за отстраняването на възможните
пречки, тъй като правилата на НПК осигу
ряват достатъчно и надеждни гаранции. Ето
защо коментираното ограничение с нищо не
допринася за постигането на визираната цел.
Предвид изложеното до тук, Конституцион
ният съд приема, че искането на президента
в първата си част е основателно. Разпоред
бата на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ е в колизия
с конституционните норми на чл. 31, ал. 3 и
4 и чл. 48, ал. 1, изр. 1. Това налага съдът да
упражни правомощието си по чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Основния закон, като обяви оспоре
ната разпоредба за противоконституционна.
При този изход на конституционния спор,
предвид последиците по чл. 151, ал. 2, изр.
2 от Конституцията и чл. 22, ал. 2 ЗКС, е
безпредметно обсъждането на оспорената
от вносителя норма за съответствието є с
международните актове, по които Република
България е страна.
По искането за установяване на противо
конституционност на разпоредбата на чл. 165,
т. 7 ЗОВСРБ в частта „при отказ за издаване,
при отнемането на разрешението за достъп
до класифицирана информация или“.
Макар с оглед формулировката в искането
разпоредбата на чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ да се
оспорва от вносителя в частта „при отказ за
издаване, при отнемането на разрешението за
достъп до класифицирана информация или“,
предложената аргументация е ограничена до
мотивите, обосноваващи противоконституци
онност на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ, с акцент
върху правните последици и по-конкретно
правото на труд на определена категория слу
жители. Поддържа се, че отказът за издаване
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или отнемането на разрешение за достъп до
класифицирана информация по чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ не оправдава прекратяването на
договора за военна служба, без дори да е
налице подозрение как конкретното обстоя
телство (образувано досъдебно или съдебно
производство) се отразява на надеждността
на лицето.
Основанията за постановяване на отказ за
издаване или за отнемане на разрешението
за достъп до класифицирана информация,
обосноваващи приложението на чл. 165, т. 7
ЗОВСРБ, не се изчерпват с хипотезата на
чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ, тъй като разпоредбите
на чл. 40, ал. 1, т. 1 – 3 и 6 – 8 ЗЗКИ съдържат
и множество други, за които няма основание
да бъдат приети за противоконституционни,
а и такива твърдения не се релевират.
Обявяването на разпоредбата на чл. 40,
ал. 1, т. 5 ЗЗКИ за противоречаща на Консти
туцията преустановява нейното прилагане от
деня на влизане в сила на решението на съда.
Следователно от този момент тя дефинитивно
се изключва и от валидните основания за
прекратяване на договора за военна служба
по чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ. По този начин се
постига и целеният с искането ефект – нали
чието на образувано досъдебно или съдебно
производство да не може самостоятелно да
обосновава отказ за издаване или отнемане
на разрешение за достъп до класифицирана
информация, който пък да предпоставя безу
словното прекратяване на договора за военна
служба конкретно на посоченото основание.
Извън хипотезата на т. 5 обаче в останалите
случаи по чл. 40, ал. 1 ЗККИ, обосноваващи
прилагането на чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ, не може
да се приеме, че е налице засягане на правото
на труд на гражданите, установено по чл. 48,
ал. 1 от Конституцията. Това е така, защото
надеждността за достъп до класифицирана
информация следва да се третира като един
вид специфична квалификация, относима
към изпълнението на определена категория
длъжностни задължения, без която послед
ните не биха могли да се осъществяват. От
компетентността на оторизирания държавен
орган (ДКСИ) е да преценява надеждността
на всяко конкретно лице за работа с класи
фицирана информация.
Ограничаването на правото на труд ще бъде
непропорционално тогава, когато се основа
ва на критерии, противоречащи на основни
конст и т у ц ионни п ринц ипи. Конк рет ни я т
случай не е такъв, тъй като основанието е
конституционно защитена ценност – интере
сите на националната сигурност. Обичайно
военнослужещите работят с класифицирана
информация – както вътрешна, така и в рам
ките на съюзническите ангажименти на стра
ната с НАТО. Следователно осигуряването на
достъпа им до такава информация безусловно
се подчинява на правилата и предвидените
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по ЗЗКИ процедури. Отказът за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация или отнемането на разрешени
ето съставлява пречка военнослужещият да
продължи да изпълнява службата си.
С изк лючение на противоречащото на
Конституцията основание по чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗКИ в оспорената си част разпоредбата
на чл. 165, т. 7 ЗОВСРБ не противоречи на
Конституцията и на международните актове,
по които Република България е страна. Според
нормата на чл. 4 от Конвенция № 111 относно
дискриминацията в областта на труда и про
фесиите, цитирана в искането, не се смятат
за дискриминационни мерк ите, засягащи
лице, което е обект на законно подозрение,
че се занимава с дейност, която вреди на
сигурността на държавата.
За разлика от акта на ДКСИ заповедта за
прекратяване на договора за военна служба и
освобождаване от военна служба подлежи на
обжалване по реда на АПК съгласно чл. 171,
ал. 1 ЗОВСРБ. По този начин правото на за
щита по чл. 56 от Конституцията е осигурено.
В заключение, като съобрази гореизложе
ното, Конституционният съд намира, че ис
кането на президента е основателно и следва
да бъде уважено в първата си част – относно
разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗК И,
като оспорената норма следва да бъде обя
вена за противоконституционна. Искането
в останалата си част – за установяване на
противоконституционност и несъответствие с
международните договори, по които Република
България е страна, на разпоредбата на чл. 165,
т. 7 ЗОВСРБ в частта „при отказ за издаване,
при отнемане на разрешението за достъп до
класифицирана информация или“, следва да
бъде отхвърлено като неоснователно.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конститу
цията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна раз
поредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за
защита на к ласифицираната информаци я
(обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г., последно изм. и
доп., бр. 28 от 2016 г.).
О т х върл я иск а не т о на п рези ден та на
Реп убл ика Бъ л гари я за ус та новя ва не на
противоконституционност и несъответствие
с международните договори, по които Репу
блика България е страна, на разпоредбата
на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България в
частта „при отказ за издаване, при отнемане
на разрешението за достъп до класифицирана
информация или“ (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.;
посл. доп., бр. 17 от 2016 г.).
Председател:
Борис Велчев
5016

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 23 ЮНИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2011 г. за опреде
ляне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджет в Министерството
на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82
от 2013 г., бр. 23 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и
50 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „разпоредителите по
т. 1 – 77“ се заменят с „разпоредителите по
т. 1 – 90 и 102“, а числото „737“ се заменя
със „145“.
2 . В а л. 3 д у м и т е „р а з по р ед и т е л по
т. 78 – 107“ се заменят с „разпоредител по
т. 91 – 101 и по т. 103 – 107“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 23 ЮНИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на него
вата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50
и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88
и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от
2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г. и бр. 2 и
8 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. заместник министър-председател по
координация на европейските политики и
институционалните въпроси и министър на
образованието и науката;“
б) точка 5 се отменя;
в) точка 12 се изменя така:
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„12. министър на труда и социалната по
литика;“.
2. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателя по координация на европейските
политики и институционалните въпроси и“
се заличават.
§ 2. В чл. 11, ал. 6 след думата „въпроси“
се добавя „и министър на образованието и
науката“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет на замест
ник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация и ми
нистър на вътрешните работи“ цифрата „9“
се заменя с „10“.
2. Ред „Политически кабинет на заместник
министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси“ се изменя така:
„Политически кабинет на заместник минис
тър-председателя по координация на европей
ските политики и институционалните въпроси
и министър на образованието и науката 10“.
3. На ред „Политически кабинет на замест
ник министър-председателя по европейските
фондове и икономическата политика“ цифрата
„9“ се заменя с „11“.
4. Ред „Политически кабинет на заместник
министър-председателя по демографската и
социалната политика и министър на труда и
социалната политика 4“ се заличава.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5103

РЕШЕНИЕ № 493
ОТ 20 ЮНИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – андезитобазалти, от находище
„Дорис“, разположено в землището на с. Гру
ево, община Момчилград, област Кърджали,
на „МИ – 2“ – ООД, гр. Кърджали
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на ток
сичните химически вещества и техните пре
курсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – ан
дезитобазалти, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Дорис“,
разположено в землището на с. Груево, об
щина Момчилград, област Кърджали, която
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
169 300 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 10 в
координатна система „1970 г.“ съгласно при
ложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Дорис“ с размер
90 012 кв. м, индивидуализирана с координа
ти на точки от № 1 до № 14 в координатна
система „1970 г.“.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„МИ – 2“ – ООД, гр. Кърджали – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0468
от 6 август 2013 г., издадено от министъра на
икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване от ми
нистъра на енергетиката на проектите и пла
новете по т. 7.2.3 от това решение, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ ХА-53 ПР/2012 г. на директора на Регионал
ната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Хасково. Решението е приложе
ние – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисква
ния, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експло
атация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около во
доизточниците на минерални води, използ
вани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоиз
точниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпъл
нение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в нахо
дището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
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7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – стро
ителни материали – андезитобазалти, в гра
ниците на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – андезитобазалти;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
на подземни богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището, складиране, преработка, транс
порт и продажба на подземните богатства
по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
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7.2.3. да изработи и да представи за съ
гласуване с министъра на енергетиката, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; след съгласуването
му цялостният работен проект (ЦРП) става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Хасково, за уточняване на необхо
димостта от провеждане на процедури по реда
на нормативната уредба по околна среда преди
съгласуването от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет го
дини от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликви
дация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проектите
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здра
ве, защитените със закон територии и обекти,
включително горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на дейст
ващото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
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7.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества андези
тобазалти и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и за дължи
мото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичането на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета, в срок до 31 януари
на следващата година;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
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7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и договора и/
или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията;
8.1.1. за първата година от срока на кон
цесията гаранцията е в размер 11 685 лв. и
се предоставя не по-късно от седем дни след
датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банко
вата гаранци я е в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС, но не
по-малко от стойността на минималното
годишно концесионно плащане с начислен
Д ДС, и се предоставя на концеден та до
31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. При усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния до
говор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойност
та, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – андезитобазалти, и ал. 4 от методика
та – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата
по т. 9.3 и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесе
чие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 23 751 тона/шестмесе
чие андезитобазалти, и предвидените стой
ности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълни
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телно споразумение към концесионния договор
при промяна на законодателството, уреждащо
условията и реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Момчилград част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без
ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „МИ – 2“ – ООД,
гр. Кърджали, в срок до шест месеца от вли
зането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Дорис“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

Y (изток), м

X (север), м

1.

9415506.3

4536488.0

2.

9415705.8

4536520.5

3.

9415832.3

4536405.0

4.

9415905.4

4536381.0

5.

9416171.4

4536264.1

6.

9416024.0

4536162.3

7.

9415833.9

4536145.5

8.

9415775.5

4536092.4

9.

9415549.6

4536080.3

10.
5025

9415550.7

4536206.0
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РЕШЕНИЕ № 494
ОТ 20 ЮНИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни мате
риали – андезитобазалти, от находище „Чеш
лия“, разположено в землището на с. Груево и
гр. Момчилград, община Момчилград, област
Кърджали, на „ВИА 2000“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на ток
сичните химически вещества и техните пре
курсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – ан
дезитобазалти, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Чешлия“,
разположено в землището на с. Груево и
гр. Момчилград, община Момчилград, област
Кърджали, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
132,8 дка, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 8 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Чешлия“ с площ 84,971 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 9 по външния контур на запа
сите съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „ВИА
2000“ – ООД, София – титуляр на Удостовере
ние за търговско откритие № 0467 от 23 юли
2013 г., издадено от министъра на икономиката
и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
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6.1.1. съгласуване от министъра на енерге
тиката на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
на Решение № ХА-34ПР/2013 г. на Регионал
ната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Хасково. Решението е приложе
ние – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на Цялостен проект за
добив и първична преработка с Агенция „Пътна
инфраструктура“ и въз основа на разрешение,
издадено по реда на чл. 26 от Закона за пъти
щата; неразделна част от проекта е теренноситуационният план на находище „Чешлия“ с
нанесени път II-59 и прилежащите му пътни
съоръжения с отстояния до границите на
запасите на находището.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от
министъра на енергетиката, при съгласуване
на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоста
вя на трети лица придобитата геоложка и
техническа документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпъл
нение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в нахо
дището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
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върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива андезитобазалти от нахо
дището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – андезитобазалти;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Чешлия“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богат
ства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
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7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъ
ра на енергетиката, а при необходимост и с
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това, като уведоми РИОСВ – Хасково, за уто
чняване на необходимостта от провеждане на
процедури по реда на нормативната уредба по
околна среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет го
дини от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на дейст
ващото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества андези
тобазалти и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответ
ното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
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запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури пе
риодично наблюдение на територията на до
бивните работи от Регионалния исторически
музей – Кърджали;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да уведоми Областното пътно упра
вление – Кърджали, с копие до АПИ – София,
за започването на добива с оглед упражняване
на контрол по компетентност;
7.2.11. да спазва ограниченията и изис
кванията по чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръ
жения и принадлежностите на пътя;
7.2.12. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
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основните задълженията по това решение и
по договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1 за първата година от срока на конце
сията гаранцията е 5756 лв. и се предоставя
не по-късно от седем дни след датата на
сключване на договора;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на след
ващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвоява
нето им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
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определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на кон
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесион
ното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строи
телните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статис
тическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изисква
нията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
20 05 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за Крат
косрочната бизнес статистика, която е 2010 г.
По информация на НСИ към 31 декември
2014 г. процентът на увеличение на цените за
добив на строителни и скалнооблицовъчни ма
териали е 3,2 на сто, а базисната цена за 2010 г. е
0,40 лв./тон. Следователно стойност та на
индексираното концесионното плащане за
единица добито подземно богатство – стро
ителни материали, не може да бъде по-ниска
от 0,41 лв./тон.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
от срока на концесията не може да бъде понисък от 3510 лв. без ДДС, определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 11 700 тона/
шестмесечие андезитобазалти, и предвиде
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ните стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Момчилград част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по
реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите,
без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив
ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ВИА 2000“ – ООД,
София, в срок до шест месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Чешлия“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред
1.

5026

Координати
X (север), м

Y (изток), м

4537014.9

9414579.7

2.

4536993.9

9414759.8

3.

4536822.8

9414777.9

4.

4536664.2

9414710.8

5.

4536565.7

9414637.9

6.

4536425.9

9414493.0

7.

4536631.9

9414453.6

8.

4536905.4

9414444.1
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РЕШЕНИЕ № 509
ОТ 24 ЮНИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Капана“, участъци „Капана-югозапад“ и „Ка
пана-североизток“, разположено в землището
на гр. Първомай, община Първомай, област
Пловдив, на „ЕВАСТО“ – ООД, гр. Пловдив
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на ток
сичните химически вещества и техните пре
курсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет – експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материа
ли – пясъци и чакъли, представляващи изклю
чителна държавна собственост, от находище
„Капана“, участъци „Капана-югозапад“ и „Ка
пана-североизток“, разположено в землището
на гр. Първомай, община Първомай, област
Пловдив, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ 821 468 кв. м,
която включва два контура, индивидуализи
рани с координатите на точки, съответно за
контур 1 – от № 1 до № 21, и за контур 2 – от
№ 1 до № 9, в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението. В тези граници кон
цесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Капана“, учас
тъци „Капана-югозапад“ и „Капана-северо
изток“, както следва:
2.1.1. участък „Капана-югозапад“ с площ
477 982 кв. м, индивидуализирана с коорди
натите на точки от № 1 до № 19 по външния
контур на запасите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен ре
гистър – неразделна част от концесионния
договор;
2.1.2. участък „Капана-североизток“ с площ
165 350 кв.м, индивидуализирана с коорди
натите на точки от № 1 до № 7 по външния
контур на ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен ре
гистър – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площи, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
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3. Определя срок на концесията 35 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила на
последната от датите, на която са изпълнени
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оцен
ка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището, постановено по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния до
говор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Оп редел я п ряко за концесионер
„ЕВАСТО“ – ООД, гр. Пловдив – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0323
от 21 май 2008 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на енерге
тиката на проектите и плановете по т. 8.2.3
от това решение, изготвени въз основа на
мерките и условията в решението по т. 4.1;
решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 8.2.3.1;
7.1.2. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация и рекултивация на засегнатите
земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и
въз основа на разрешение, издадено по реда
на чл. 26 от Закона за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценнос
ти, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
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7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натовар
ване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита,
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпо
редби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г.);
7.4.3. да не нарушава режима на експло
атация на санитарно-охранителните зони
съгласно Наредба № 3 за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване и екс
плоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, питейни и хигиенни
нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.), при положение
че площта за добиване попада в такива зони;
7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на енергетиката, при съгласуване на
проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техни
ческа документация и информация по чл. 13
ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
7.5. За упражняване на правата и за из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – пя
съци и чакъли, в границите на находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – пясъци и чакъли;
8.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Капана“, участъци „Капана-юго
запад“ и „Капана-североизток“, складиране,
преработка, транспорт и продажба на под
земните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
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8.2.3. да изработи и да представи за съ
гласуване с министъра на енергетиката, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка; неразделна част
от работния проект е теренно-ситуационни
ят план на находище „Капана“ с нанесени
отстояния до път III-667 и прилежащите му
пътни съоръжения; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; при необходимост от изменения и допъл
нения на цялостния проект концесионерът да
уведоми РИОСВ – Пловдив, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване на
околна среда преди съгласуването на проекта
от министъра на енергетиката;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от работния
проект по т. 8.2.3.1; концесионерът представя
на министъра на енергетиката на всеки пет
години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответ
ния проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
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8.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дей
ностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съот
ветното шестмесечие в срок до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета, в срок до
31 януари на следващата година;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концеси
онния договор;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. преди започване на дейностите по
добива концесионерът писмено да уведоми
Областното пътно управление – Пловдив (с
копие до АПИ – София), за осъществяване
на контрол по компетентност;
8.2.11. да спазва ограниченията и изис
кванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръ
жения и принадлежностите на пътя;
8.2.12. при установено нарушение в шири
ните на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и
3 и при неспазени изисквания на чл. 26 от
Закона за пътищата концесионерът извършва
рекултивация на нарушените терени;
8.2.13. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
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8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 9.1.1
и 9.1.2;
8.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едно
странно концесионния договор при неизпъл
нение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
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9.1.1. за първата година от срока на конце
сията гаранцията е 4747 лв. и се предоставя
не по-късно от седем дни след датата на из
пълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на след
ващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния до
говор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
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10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 10.3 не може да бъде по-нискък от стой
ността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „в“ – пясъци и чакъли, и ал. 4 от ме
тодиката по т. 10.3 – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 10.3, Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен пе
риод (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от сумата, опреде
лена на базата на 30 на сто от предвидения
средногодишен добив за срока на концесия
та – 7139 тона/шестмесечие добита суровина,
и предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното пла
щане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на зако
нодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Първомай част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по
реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите,
без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ЕВАСТО“ – ООД,
гр. Пловдив, в срок до шест месеца от вли
зането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Капа
на“, участъци „Капана-югозапад“ и „Капанасевероизток“
Координатна система „1970 г.“
№
по
ред

Координати
X (север), м

Y (изток), м

Контур 1 – за участък „Капана-югозапад“
1.

4592660.0

9395000.0

2.

4592785.0

9395385.0

3.

4592737.5

9395421.3

4.

4592588.2

9395308.0

5.

4592648.5

9395441.8

6.

4592585.9

9395545.4

7.

4592664.0

9395676.5

8.

4592846.8

9395620.8

9.

4592900.0

9395600.0

10.

4593200.0

9396040.0

11.

4593500.0

9396415.0

12.

4593368.1

9396496.4

13.

4593251.0

9396460.0

14.

4593095.6

9396330.2

15.

4592868.7

9396401.3

16.

4592799.8

9396399.9

17.

4592512.5

9396361.7

18.

4592518.3

9396003.1

19.

4592524.0

9395676.5

20.

4592515.1

9395252.5

21.

4592502.6

9395019.5

Контур 2 – за участък „Капана-североизток“

5161

1.

4593580.0

9396730.0

2.

4593768.3

9396969.6

3.

4593660.2

9397031.7

4.

4593599.9

9397210.0

5.

4593403.2

9397206.9

6.

4593299.1

9397279.0

7.

4593221.2

9397138.7

8.

4593136.3

9396909.4

9.

4593492.4

9396771.0
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата
на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни, живо
тински продукти, продукти от аквакултури
и храни, тяхното етикетиране и контро
ла върху производството и eтикетирането
(обн., ДВ, бр. 16 от 2013 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието и храните
дава съгласие в случаите по чл. 9, параграф 4
от Регламент (ЕО) № 889/2008.“
2. В ал. 3 думите „молба от оператора до
контролиращото лице“ се заменят с „мотиви
рано заявление от контролиращото лице до
министъра на земеделието и храните, към ко
ето се прилагат всички относими документи“.
3. Алинеи 4, 5, 7 и 9 се отменят.
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се отменят.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 3. В чл. 16, ал. 1 думите „буква „б“ и „за
въвеждане на ярки, предназначени за снасяне
на яйца, които са на възраст до 18 седмици и
не са отглеждани по правилата за биологич
но производство, в стопанство с биологично
производство“ се заличават.
§ 4. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на земеделието и храните
издава временно разрешение в случаите:
1. по чл. 47, букви „а“ – „г“ и „е“ от Регла
мент (ЕО) № 889/2008;
2. по чл. 40, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008.“
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 23, ал. 2 думите „сключване на
договора по ал. 1, т. 1.“ се заменят с „уведом
лението по ал. 1, т. 2.“.
§ 7. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Съг
ласно чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 се осигурява достъп на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
до базата данни.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Контролиращите лица попълват в
базата данни по ал. 1 информация за:
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1. всяка промяна в обстоятелствата по
договора за контрол и сертификация в срок
до три дни от настъпването є; промените в
обстоятелствата се вписват, без да се заличава
информация по предходни вписвания;
2. резултатите от контролната дейност,
както и всички наложени мерки съгласно
чл. 40, ал. 6 в срок до три дни от постано
вяването им;
3. всички случаи на нередности и наруше
ния, които засягат биологичното състояние на
продукта по смисъла на чл. 30, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 834/2007, незабавно след
установяването им.“
§ 8. В чл. 40 ал. 6 се изменя така:
„(6) При осъществяване на контрола по
ал. 1 в случаи на установени нередности и
нарушения контролиращите лица в изпълне
ние на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008
прилагат мерки от приложение № 3.“
§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Контролиращите лица извършват еже
годно допълнителни инспекции и инспекции
без предизвестие на основа на процедура за
анализ на риска при спазване на изисквания
та на чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008.“
2. В ал. 6 в основния текст след думата
„сертификация“ се добавя „при спазване изиск
ванията на чл. 65, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 889/2008“.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Контролиращите лица разработват и
прилагат процедура за анализ на риска за
всеки оператор, с който имат сключен договор
за контрол и сертификация, в съответствие с
чл. 92д, буква „в“, подточка „i“ от Регламент
(ЕО) № 889/2008. Процедурата за анализ на
риска съдържа най-малко следните критерии
за оценка:
1. структура на стопанството, включително
наличие на небиологични площи, животни,
единици;
2. размер и капацитет на стопанството;
3. количества произведена продукция/обем
на производството;
4. резултати от предишни проверки и на
ложени мерки;
5. риск от смесване/замяна на продукти;
6. риск от замърсяване.“
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Контролиращите лица при прилагане
на процедурата за анализ на риска определят
всеки оператор, с който имат сключен договор
за контрол и сертификация, в една от следните
категории на риск:
1. нисък;
2. нисък до среден;
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3. среден до висок;
4. висок.“
5. Създава се нова ал. 11:
„(11) Конт ролиращите лица определ ят
минималния обхват от вещества и продукти,
неразрешени за употреба в биологичното
производство, или от замърсители, които да
бъдат изискани за изпитване от акредитирана
със съответната компетентност лаборатория.“
6. Създава се ал. 12:
„(12) Контролиращите лица представят на
компетентното звено всяка година най-късно
до 31 януари план за подбора на оператори
те, от които ще се вземат проби за анализ
по ал. 6.“
7. Досегашната ал. 11 става ал. 13.
§ 10. Приложение № 3 към чл. 40, ал. 6
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 40, ал. 6
СПИСЪК ОТ МЕРКИ ПРИ НЕРЕДНОСТИ И
НАРУШЕНИЯ
А. Обща част
1. Списъкът от мерки при нередности и нару
шения е изготвен съгласно чл. 92г от Регламент
(ЕО) № 889/2008.
2. Мерките, предвидени в този списък, се
прилагат от контролиращите лица за всички
оператори, подлежащи на контрол за биологично
производство, в случаите, когато бъдат устано
вени пропуски, нередности или нарушения на
действащата нормативна уредба.
3. При установяване на същото несъответ
ствие при следваща проверка контролиращото
лице налага следващата по степен мярка от
изброените в т. 5.
4. При ус та новява не на несъо т вет с т ви я,
които не са посочени в списъка по буква „Б“,
контролиращите лица, в зависимост от вида и
тежестта им, прилагат една от мерките по т. 5. В
3-дневен срок от прилагане на мярката контро
лиращите лица писмено уведомяват министъра
на земеделието и храните.
5. Контролиращите лица са длъжни да прила
гат следните мерки към операторите в система
на контрол:
5.1. Предписание за предприемане на ко
рективни действия от страна на оператора при
установени пропуски или нередности, които не
засягат биологичното състояние на продукта,
с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в
който предписанието следва да бъде изпълнено
(за стопанства в преход и стопанства, преминали
периода на преход).
5.2. Налагане на забрана за пускане на оп
ределена партида на пазара като биологична и
премахване или забрана за позоваване на тер
мините, указващи биологичен метод на произ
водство в етикетирането є, до отстраняване на
несъответствието, при установена нередност по
отношение на съответствието с изискванията на
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биологичното производство само за определената
партида. Мярката се налага в случаите, когато
засегнатата партида не е пусната на пазара.
За стопанства в преход: Засилен контрол на
цялото стопанство чрез допълнителни проверки.
5.3. Временно ограничаване (частично или
пълно) на документа (сертификата) по чл. 29,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и на
лагане на забрана за предлагане на съответната
партида на пазара като биологична и премахване
на термините, указващи биологичен метод на
производство в етикетирането и рекламата на
цялата партида или продукция, при установена
нередност по отношение на съответствието с
изискванията на биологичното производство
съгласно чл. 30, параграф 1, първа алинея от
Регламент (ЕО) № 834/2007 до отстраняване на
несъответствието, със задължително писмено
уведомяване на клиентите на оператора от негова
страна, относно наложената мярка.
За стопанства в преход: Уд ъ л ж а ва не на
периода на преход със срок не по-малък от
необходимия за отстраняване на несъответ
ст вието и п редставяне на доказателст ва за
отстраняването му.
5.4. Отнемане на документа (сертификата) по
чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
и налагане на забрана на оператора да извършва
търговия с продукти с позоваване в етикетира
нето и рекламата на биологичния метод на про
изводство за определен период от време, който
се съгласува с компетентния орган, съгласно
чл. 30, параграф 1, втора алинея от Регламент
(ЕО) № 834/2007 в случаи, когато бъде устано
вено тежко нарушение или нарушение с траен
ефект, със задължително писмено уведомяване
на клиентите на оператора от негова страна
относно наложената мярка.
За стопанства в преход: Стартиране на нов
преходен период, който започва да тече от да
тата на установяване на нарушението, за което
незабавно писмено се уведомява компетентният
орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплаща
телна агенция, и другите контролиращи лица.
6. В случай на мотивирано съмнение, че даден
оператор възнамерява да пусне на пазара про
дукт, който не е в съответствие с разпоредбите
на биологичното производство, но има позова
ване на метода на биологичното производство,
контролиращото лице има право да наложи:
· Временна забрана за продажба на продукт
като биологичен съгласно чл. 91, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 889/2008 за определен от
контролиращото лице срок до доказване/отстра
няване на съмненията.
Преди вземането на решение се дава въз
можност на оператора да направи коментар по
съмнението. Ако съмнението на контролиращото
лице не бъде потвърдено в дадения от него срок,
същото се отменя най-късно с изтичането му.
При потвърждаване на съмнението се налага
съответната мярка от списъка по буква „Б“ или
се прилага т. 4.
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Б. Специална част
№

Вид стопанство

Нередност/нарушение

Правно основание

Мярка

Минимални изисквания и система на контрол

1.
1.1

Всички

Частична липса на отчетна до Чл. 66, параграф 1 от Регла 5.1
кументация
мент (ЕО) № 889/2008

1.2

Всички

В отчетната документация няма Чл. 66, параграф 2 от Регла 5.3
(при непусната
съответствие в баланса между мент (ЕО) № 889/2008
на пазара пар
входните и изходните ресурси
тида – 5.2)

1.3

Всички

Липса на съответствие меж ду Чл. 66, параграф 2 от Регла
входните и изходните ресурси, мент (ЕО) № 889/2008
които водят до съмнения за упо
треба на неразрешени продукти

1.4

Всички

Няма ясна идентификация на Чл. 35, параграф 1 от Регла 5.1
складираните биологични про мент (ЕО) № 889/2008
дукти

1.5

Всички

Смесване или замърсяване при Чл. 35, параграф 1 от Регла 5.4
съхранение с продукти и/или ве мент (ЕО) № 889/2008
щества, които не са в съответствие
с разпоредбите за биологично
производство

1.6

Всички

Отказан достъп до помещенията Чл. 67, параграф 1 от Регла 5.4
и съоръженията
мент (ЕО) № 889/2008

1.7

Всички

Отказ за предоставяне на инфор Чл. 67, параграф 1„б“ от Ре 5.4
мация за целите на проверката, гламент (ЕО) № 889/2008
вкл. вземане на проба за анализ

1.8

Земеделско
производство

Употреба на ГМО

1.9

Земеделско
производство

Липсва удостоверение от достав Чл. 9, параграф 3 от Регла
чика относно ГМО или производ мент (ЕО) № 834/2007;
ни на ГМО
Чл. 69 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.3
(при непусната
на пазара пар
тида – 5.2)

Чл. 9, параграф 1 от Регла 5.4
мент (ЕО) № 834/2007
5.3
(при непусната
на пазара пар
тида – 5.2)

Обозначаване/етикетиране/продажба

2.
2.1

Всички

Нарушение, свързано с етикетира Чл. 23 от Регламент (ЕО) 5.4
нето (продуктът не е биологичен № 834/2007
или съдържа неразрешени неби
ологични съставки)

2.2

Всички

Етикетиране или продажба на Чл. 59 от Регламент (ЕО) 5.4
продукт, който указва метод на № 889/2008
биологично производство, но съ
държа по-малко от 95 % съставки
от растителен или животински
произход, получени по метода на
биологично производство

2.3

Всички

Продажба/покупка на продукти Чл. 29, параграф 2 от Регла
без писмено доказателство по мент (ЕО) № 834/2007
смисъла на чл. 29, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 834/2007

5.3
(при непусната
на пазара пар
тида – 5.2)

2.4

Всички

Етикетиране или продажба на Чл. 58, параграф 1 от Регла
биологични продукти/продукти мент (ЕО) № 889/2008
в преход без указване на кодовия
номер на контролния орган на
етикета или с погрешно указване

5.3
(при непусната
на пазара пар
тида – 5.2)

2.5

Всички

Продажба на биологични про Чл. 58, параграф 2 от Регла 5.3
дукти с погрешно указване на мент (ЕО) № 889/2008
биологичното производство при
етикетирането или в търговските
документи
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№

Вид стопанство

Нередност/нарушение

2.6

Всички

Етикетиране и обозначаване на
продукти, съдържащи ГМО, упо
требени неразрешени вещества
или йонизиращо лъчение – съ
гласно приложение VIII от Ре
гламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 23 от Регламент (ЕО) 5.4
№ 834/2007 във връзка с при
ложение VIII от Регламент
(ЕО) № 889/2008

2.7

Всички

Употреба на включени в приложе
ния VIII А или VIII В от Регламент
(ЕО) № 889/2008 съставки, но
използвани в неразрешена сфера
на приложение

Чл. 23 от Регламент (ЕО) 5.4
№ 834/2007 във връзка с при
ложение VIII от Регламент
(ЕО) № 889/2008

2.8

Всички

Употреба на небиологични състав
ки от земеделски произход, които
не са включени в приложение IX
от Регламент (ЕО) № 889/2008 и
за които не е издадено специално
разрешение

Чл. 23 от Регламент (ЕО) 5.4
№ 834/20 07 във връ зка с
приложение IX от Регламент
(ЕО) № 889/2008

2.9

Всички

Означаване на продукти от рас Чл. 62 от Регламент (ЕО) 5.3
(при непусната
тителен произход от стопанство в № 889/2008
на пазара пар
период на преход, които съдържат
тида – 5.2)
повече от една съставка от култура
със земеделски произход
Земеделско производство

3.
3.1

Земеделско
производство

Неспазване на условията за неби
ологично паралелно производство
или стопанисване на небиологич
на производствена единица, къ
дето липсва ясно разграничаване
(обособяване) на единици или
обекти, не всички от които се
управляват съгласно принципите
на биологичното производство

Чл. 11 от Регламент (ЕО) 5.4
№ 834/20 07, ч л. 6б, пара
граф 2, чл. 25в, 40, 73, 79г от
Регламент (ЕО) № 889/2009

3.2

Земеделско
производство

Констатирано съхранение на мате Чл. 35, параграф 2 от Регла 5.3
риали (препарати) (без препарати мент (ЕО) № 889/2008
те за почистване и дезинфекция на
помещенията и оборите) съгласно
чл. 23, параграф 4 и във връзка
с приложение VII на Регламент
(ЕО) № 889/20 08, средст ва за
борба с насекоми и паразити
с ъгл. ч л. 23, пара г раф 4, във
връзка с приложения II и VII на
гореспоменатия регламент, като
е налице основателно съмнение
за употребата на тези материали
Растениевъдство

4.
4.1

Земеделско
производство

Използван е небиологичен посе
вен или посадъчен материал без
съответното разрешение въпреки
наличието на биологичен посевен
и посадъчен такъв

Чл. 12, параграф 1 от Регла 5.3
мент (ЕО) № 834/2007
Чл. 45, параграф 5 от Регла
мент (ЕО) № 889/2008

4.2

Земеделско
производство

Използван е небиологичен по Чл. 45, параграф 5 от Регла 5.2
севен или посадъчен материал мент (ЕО) № 889/2008
без съответното разрешение при
липса на биологичен посевен и
посадъчен такъв

4.3

Земеделско
производство

Използване на небиологичен по Чл. 45, параграф 1б от Регла 5.4
севен или посадъчен материал, мент (ЕО) № 889/2008
който не отговаря на изискванията

Мярка
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4.4

Земеделско
производство

Неспазване на периода на пре Чл. 62, буква „а“ от Регла 5.3
ход; констатирана продажба на мент (ЕО) № 889/2008
продукт ите в период на преход

4.5

Земеделско
производство

Неспазване периода на преход за Чл. 36 от Регламент (ЕО) 5.4
растения и растителни продук № 889/2008
ти; констатирана продажба на
продукт ите в период на преход

4.6

Земеделско
производство

Употреба на неразрешени торове Чл. 12, параграф 1, „д“ и „г“ от 5.4
и почвени подобрители
Регламент (ЕО) № 834/2007

4.7

Земеделско
производство

Управление на почвата и торене, Ч л. 3 о т Регламен т (ЕО) 5.3
което не отговаря на условията № 889/2008

4.8

Земеделско
производство

Установено прилагане на хидро Ч л. 4 о т Регламен т (ЕО) 5.4
понно производство
№ 889/2008

4.9

Земеделско
производство

Употреба на неразрешени продук Чл. 5 и във връзка с при 5.4
ти за растителна защита
ложение II от Регламен т
(ЕО) № 889/2008 и чл. 16,
параграф 1, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 834/2007

4.10

Земеделско
производство

Описанието на единицата, посо Чл. 70 от Регламент (ЕО) 5.1
чено в чл. 63, параграф 1, буква № 889/2008
а) от Регламент (ЕО) № 889/2008,
е непълно

4.11

Земеделско
производство

Програма за производство на рас Чл. 71 от Регламент (ЕО) 5.1
тителни култури не е представена № 889/2008
на контролния орган в указаните
срокове

4.12

Земеделско
производство

Непълна документация относно Чл. 72 от Регламент (ЕО) 5.1
растениевъдството
№ 889/2008

4.13

Диворастящи
растения

Районите за събиране на диворас Чл. 12, параграф 2 от Регла 5.4
тящи растения и части от тях не мент (ЕО) № 834/2007
отговарят на разпоредбите

4.14

Гъби

Субстратите за производство на Ч л. 6 о т Регламен т (ЕО) 5.4
гъби не отговарят на разпоредбите № 889/2008

5.

Животни и животински продукти

5.0

Общи разпоредби

5.0.1

Земеделско
производство

Няма ясно разделяне (разгранича Чл. 17, параграф 1 от Регла 5.3
ване) на животни от един и същи мент (ЕО) № 889/2008
вид, отглеждани по биологичен и
небиологичен метод

5.0.2

Земеделско
производство

От глеж да н и т е по биолог и чен Чл. 17, параграф 3 от Регла 5.3
метод животни използват паси мент (ЕО) № 889/2008
ща, които не отговарят на раз
поредбите

5.0.3

Земеделско
производство

Неспазване периода на преход; Чл. 38 от Регламент (ЕО) 5.4
констатирана продажба на про № 889/2008
дуктите в период на преход

5.0.4

Земеделско
производство

Описанието на единицата, посо Чл. 74, параграф 1 от Регла 5.1
чено в чл. 63, параграф 1, буква мент (ЕО) № 889/2008
а) от Регламент (ЕО) № 889/2008,
е непълно

5.0.5

Земеделско
производство

Практическите мерки по чл. 63, Чл. 74, параграф 2 от Регла 5.1
параграф 1, буква б) от Регламент мент (ЕО) № 889/2008
(ЕО) № 889/2008 не отговарят на
изискванията

С Т Р. 3 1
Мярка

С Т Р.
№

32
Вид стопанство

5.1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Нередност/нарушение

Правно основание

Произход на животните

5.1.1

Земеделско
производство

Увеличен процент животни, от Чл. 9, параграф 4 от Регла 5.4
глеждани по небиологичен метод, мент (ЕО) № 889/2008
без разрешение от компетентния
орган

5.1.2

Земеделско
производство

Закупени птици, отглеждани по Чл. 42 от Регламент (ЕО) 5.4
небиологичен метод, без разреше № 889/2008
ние от компетентния орган

5.1.3

Земеделско
производство

Въвеждане на животни от небио Чл. 9, параграф 2 от Регла 5.3
логични стопанства, които са над мент (ЕО) № 889/2008
максималната възраст или след
отбиване

5.1.4

Земеделско
производство

Броят на женските бозайници не Чл. 9, параграф 3 от Регла 5.3
отговаря на ограниченията при мент (ЕО) № 889/2008
подновяване на стадо небиоло
гични животни

5.1.5

Земеделско
производство

Идентифицирането на животните Чл. 75 от Регламент (ЕО) 5.1
не отговаря на изискванията
№ 889/2008

5.1.6

Земеделско
производство

Регистърът на животните не от Чл. 76 от Регламент (ЕО) 5.1
говаря на изискванията
№ 889/2008

5.2

Хранене

5.2.1

Земеделско
производство

Хранене на млади бозайници по
време на минималния период,
определен за хранене с майчино
мляко

Чл. 14, параграф 1, подточк а 5.3
„г“, „vi“ от Регламент (ЕО)
№ 834/2007; чл. 20 и 22 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2.2

Земеделско
производство

Използване на небиологични про Чл. 43 от Регламент (ЕО) 5.3
теинови фуражи от растителен и № 889/2008
животински произход, които не
отговарят на условията

5.2.3

Земеделско
производство

По-малко от 60 % от животинска Чл. 19, параграф 1 от Регла 5.3
та храна за тревопасни животни мент (ЕО) № 889/2008
постъпва от самата единица или
е произведена в сътрудничество
с други биологични стопанства

5.2.4

Земеделско
производство

По-малко от 20 % от животин Чл. 19, параграф 2 от Регла 5.3
ската храна за свине и птици мент (ЕО) № 889/2008
постъпва от самата единица или
е произведена в сътрудничество
с други биологични стопанства

5.2.5

Земеделско
производство

Фуражът, задоволяващ хранител Чл. 20 от Регламент (ЕО) 5.3
ните потребности на животните, № 889/2008
не отговаря на условията

5.2.6

Земеделско
производство

Фуражът, произведен в преход Чл. 21 от Регламент (ЕО) 5.3
към биологично производство, № 889/2008
не отговаря на условията

5.2.7

Земеделско
производство

Употреба на небиологични фура Чл. 22, параграф 1 във връзка 5.3
жи от растителен произход, които с приложение V от Регламент
не са включени в приложение V (ЕО) № 889/2008

5.2.8

Земеделско
производство

Употреба на небиологични фура Чл. 22, параграф 2 във връзка 5.3
жи от животински произход, които с приложение V на Регламент
не са включени в приложение V (ЕО) № 889/2008

5.2.9

Земеделско
производство

Употреба на антибиотици, кокци Чл. 14, параграф 1, подточ 5.4
диостатици, растежни регулатори ка „г“ от Регламент (ЕО)
във фуражите
№ 834/20 07; ч л. 23, пара
граф 2 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.2.10

Земеделско
производство

Употреба на ГМО във фуражите Чл. 9, параграфи 1 и 2 от 5.4
Регламент (ЕО) № 834/2007

БРОЙ 49
Мярка

БРОЙ 49
№
5.3

ДЪРЖАВЕН

Вид стопанство

ВЕСТНИК

Нередност/нарушение

Правно основание

Профилактика срещу болести и ветеринарно лечение

5.3.1

Земеделско
производство

Недостат ъчно почистване или Чл. 23, параграф 4 от Регла 5.1
дезинфекция на обори, оборудване мент (ЕО) № 889/2008
и инструменти

5.3.2

Земеделско
производство

Използване на продукти за по Чл. 23, параграф 4 от Регла 5.3
чистване или дезинфекция на по мент (ЕО) № 889/2008
мещенията и съоръженията, които
не са посочени в приложение VII
от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.3

Земеделско
производство

Използване на продукти за уни Чл. 23, параграф 4 от Регла 5.3
щожаване на насекоми или па мент (ЕО) № 889/2008
разити, които не са посочени в
приложение II от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.3.4

Земеделско
производство

Употреба на синтезирани по хи Чл. 24, параграф 3 от Регла 5.3
мически път алопатични лекар мент (ЕО) № 889/2008
ствени средства или антибиотици
без предписание от ветеринар

5.3.5

Земеделско
производство

Употреба на синтезирани по хи
мически път алопатични лекар
ствени средства или антибиотици
с цел профилактика

5.3.6

Земеделско
производство

Неспазване на двойно по-големия Чл. 24, параграфи 4 и 5 от 5.3
от законно установения карентен Регламент (ЕО) № 889/2008
срок; неспазен период на преход
след многократно лечение

5.3.7

Земеделско
производство

Отглеждане на животните при Чл. 20 от Регламент (ЕО) 5.4
режим, който може да предизвика № 889/2008
анемия

5.3.8

Земеделско
производство

При употреба на ветеринарни Чл. 77 от Регламент (ЕО) 5.3
лекарствени продукти контрол № 889/2008
ният орган не е уведомен, преди
продуктите да бъдат пуснати на
пазара като произведени по био
логичен начин

5.4

Чл. 24, параграф 1 от Регла 5.4
мент (ЕО) № 889/2008
Чл. 14, параграф 1, подточка
„д“, i) от Регламент (ЕО)
№ 834/2007

Животновъдни практики

5.4.1

Земеделско
производство

Трансфер на ембриони

5.4.2

Земеделско
производство

Системно извършване на рутинни Чл. 18, параграф 1 от Регла 5.4
операции при животните без обез мент (ЕО) № 889/2008
боляващи средства или в непод
ходяща възраст без разрешение
от компетентния орган

5.4.3

Земеделско
производство

Неспазване на условията за това Чл. 18, параграф 4 от Регла 5.1
рене, разтоварване и транспорт мент (ЕО) № 889/2008
на животни

5.4.4

Земеделско
производство

Неспазено условие за минимална Чл. 12, параграф 5 от Регла 5.4
възраст за клане на птици или мент (ЕО) № 889/2008
птиците не произхождат от бавно
растящи линии

5.5

Чл. 14, подточка „в“, iii от 5.4
Регламент (ЕО) № 834/2007

Обори, места за движение на открито

5.5.1

Земеделско
производство

Минималната площ в помеще Чл. 10, параграф 4 и във 5.3
нията/оборите не отговаря на връзка с приложение III от
приложение III
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.5.2

Земеделско
производство

Помещенията за отглеждане на Чл. 10, параграф 1 от Регла 5.3
животни не отговарят на усло мент (ЕО) № 889/2008
вията

С Т Р. 3 3
Мярка
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5.5.3

Земеделско
производство

Специфичните условия за поме Чл. 11 от Регламент (ЕО) 5.3
щенията и животновъдните прак № 889/2008
тики за бозайници не отговарят
на условията

5.5.4

Земеделско
производство

Няма достъп до открити прос Чл. 14, параграф 1, подточк а 5.3
транства
„б“, „iii“ от Регламент (ЕО)
№ 834/2007; чл. 14 от Регла
мент (ЕО) № 889/2008

5.5.5

Земеделско
производство

Общата гъстота на животните, Чл. 15 от Регламент (ЕО) 5.3
отглеждани на хектар за година, № 889/2008
не отговаря на изискванията във
връзка с границата от 170 кг азот
на хектар използвана земеделска
площ

5.5.6

Земеделско
производство

Неспазен период на преход на Чл. 37, параграф 2 от Регла 5.3
пасищата и местата на откри мент (ЕО) № 889/2008
то, ползвани от нетревопасните
животни

5.5.7

Земеделско
производство

Надвишаване на периода на уго Чл. 46 от Регламент (ЕО) 5.4
яване за месодайни възрастни № 889/2008
говеда, отглеждани в затворени
помещения

5.5.8

Земеделско
производство

Помещенията за птици не отго Чл. 12 и 14 от Регламент (ЕО) 5.3
варят на условията
№ 889/2008

5.5.9

Земеделско
производство

Няма ясно разграничаване на Чл. 12, параграф 3 „в“ във 5.3
производствените единици при връзка с чл. 2 „е“ от Регла
птицевъдството или позициони мент (ЕО) № 889/2008
ране на няколко производствени
единици на едно място (заедно)

5.5.8

Земеделско
производство

Повече от максимално допусти Чл. 12, параграф 3, подто 5.3
мия брой животни
чка „д“ от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.5.9

Земеделско
производство

Продажба на пилета като биоло Чл. 38, параграф 1, подточка 5.4
гични, които са отглеждани по „в“ и чл. 42 „а“ от Регламент
конвенционален метод повече (ЕО) № 889/2008
от 3 дни

5.5.10

Земеделско
производство

Достъп до открити пространства Чл. 14, параграф 5 от Регла 5.3
за период, по-кратък от 1/3 от мент (ЕО) № 889/2008
живота на птиците

6.

Нередност/нарушение

Правно основание

Пчели и пчелни продукти

6.1

Пчели

Неспазен период на преход; кон Чл. 38 от Регламент (ЕО) 5.4
статирана продажба на продукти № 889/2008
те в период на преход

6.2

Пчели

Мястото, на което са разполо Чл. 13, параграф 1 от Регла 5.3
жени кошерите, не отговаря на мент (ЕО) № 889/2008
изискванията

6.3

Пчели

Хранене с небиологична захар

Чл. 19, параграф 3 от Регла 5.4
мент (ЕО) № 889/2008

6.4

Пчели

Хранене с небиологичен мед

Чл. 19, параграф 3 от Регла 5.4
мент (ЕО) № 889/2008

6.5

Пчели

На д ви ша ва не на доп ус т и м и я Чл. 19, параграф 3 от Регла 5.3
период на хранене на пчелите и мент (ЕО) № 889/2008
пчелните семейства

6.6

Пчели

Профилактиката не е проведена Чл. 25 от Регламент (ЕО) 5.4
съгласно разпоредбите. Използ № 889/2008
вани са лекарствени средства
извън разрешените, няма ясно
разграничаване, неспазен период
на преход

БРОЙ 49
Мярка

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН
Нередност/нарушение

ВЕСТНИК

№

Вид стопанство

Правно основание

6.7

Пчели

Кошерите не са направени основ Чл. 13, параграф 3 от Регла 5.3
но от естествени материали
мент (ЕО) № 889/2008

6.8

Пчели

Употреба на неразрешени веще Чл. 13, параграф 5, чл. 25 от 5.4
ства в кошерите
Регламент (ЕО) № 889/2008

6.9

Пчели

Употреба на небиологичен восък Чл. 13, параграф 4, чл. 44 5.3
без предварителен анализ
„б“ о т Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 889/2008

6.10

Пчели

Употреба на неразрешени препа Чл. 25, параграфи 1 и 2 от 5.3
рати за почистване и дезинфекция Регламент (ЕО) № 889/2008

6.11

Пчели

Прилагане на неподходящи жи Чл. 18, параграф 3 от Регла 5.4
вотновъдни практики (рязане на мент (ЕО) № 889/2008
крилата на пчелите майки)

6.12

Пчели

Липса на представена карта в Чл. 78, параграф 1 от Регла 5.1
съответен мащаб, указваща место мент (ЕО) № 889/2008
нахождението на кошерите, и/или
документация и доказателства,
включително, при необходимост,
подходящи анализи, показващи,
че районите, до които пчелните
семейства имат дост ъп, отго
варят на условията, посочени в
регламента

6.13

Пчели

Липса на необходимата инфор Чл. 78, параграф 2 от Регла 5.1
мация в регистъра на пчелините мент (ЕО) № 889/2008

6.14

Пчели

Липса на поддържане на необхо Чл. 78, параграф 3 от Регла 5.1
димата информация при употре мент (ЕО) № 889/2008
бата на ветеринарни лекарствени
продукти

6.15

Пчели

При употреба на ветеринарни Чл. 78, параграф 3 от Регла 5.3
лекарствени продукти контрол мент (ЕО) № 889/2008
ният орган не е уведомен, преди
продуктите да бъдат пуснати на
пазара като произведени по био
логичен начин

6.16

Пчели

Зоната, в която се намира пче Чл. 78, параграф 4 от Регла 5.1
линът, не е регистрирана, липсва мент (ЕО) № 889/2008
идентификацията на кошерите

6.17

Пчели

Контролният орган не е уведомен Чл. 78, параграф 4 от Регла 5.1
относно местенето на пчелини в мент (ЕО) № 889/2008
указаните срокове

6.18

Пчели

Липса на документация относно Чл. 78, параграфи 5 и 6 от 5.1
предприетите мерки за правил Регламент (ЕО) № 889/2008
ното изваждане, обработване и
съхранение на пчеларските про
дукти, изваждането на питите и
операциите по ваденето на меда
Морски водорасли и аквакултури

7.
7.1

Аквакултури –
общо

Замърсители или неразрешени за Чл. 6б, параграф 1 от Регла 5.3
биологичното производство веще мент (ЕО) № 889/2008
ства в районите за аквакултури

7.2

Аквакултури –
общо

Липсва анализ на въздействието Чл. 6б, параграф 3 от Регла 5.3
върху околната среда за нови мент (ЕО) № 889/2008
дейност и, кан ди датст ващ и да
бъдат признати за биологично
производство и произвеждащи
повече от 20 тона продукти от
аквакултури
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7.3

Аквакултури –
общо

Няма ясно разграничение между Чл. 11 от Регламент (ЕО) 5.3
биологичните и небиологичните № 834/20 07 във връ зка с
производствени единици
чл. 25в от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

7.5

Аквакултури –
общо

Неразрешени методи на развъж Чл.15, параграф 1, подточка 5.4
дане
„в“, „i“ от Регламент (ЕО)
№ 834/2007

7.6

Аквакултури –
общо

Недостатъчно пространство за Чл. 25е, параграф 2 във връз 5.3
отглеждане на животните
ка с приложение XIIIa от
Регламент (ЕО) № 889/2008

7.7

Аквакултури –
общо

Неразрешено отглеждане в за Член 25ж, параграф 1 от 5.4
творен тип циркулационни съ Регламент (ЕО) № 889/2008
оръжения

7.8

Аквакултури –
общо

Изкуственото загряване на водата Член 25ж, параграф 4 от 5.3
извън люпилни, разсадни и/или Регламент (ЕО) № 889/2008
отрасни басейни

7.9

Аквакултури –
общо

Нараняване и стрес на аквакул Член 25з, параграф 1 във 5.3
турните животни
връзка с член 32а от Регла
мент (ЕО) № 889/2008

7.10

Аквакултури –
общо

Употреба на хормони и производ Член 25и от Регламент (ЕО) 5.4
ни на хормоните
№ 889/2008

7.11

Хищни аква
културни жи
вотни

Неспазване на приоритетните Ч лен 25к, параг раф 1 от 5.3
изиск вани я при х раненето на Регламент (ЕО) № 889/2008
хищните аквакултурни животни

7.12

Хищни аква
културни жи
вотни

Повече от 60 % от фуражната Ч лен 25к, параг раф 3 от 5.3
дажба съдържа биологично про Регламент (ЕО) № 889/2008
изведени растителни продукти

7.13

Хищни аква
културни жи
вотни

Употреба на астаксантин от не Ч лен 25к, параг раф 4 от 5.3
биологични източници въпреки Регламент (ЕО) № 889/2008
наличието на биологични такива

7.14

Аквакултурни
животни

Неразрешени фуражни суровини, Член 25м във връзка с при 5.3
добавки и помощни вещества, ко ложение V и VI от Регламент
ито се използват при преработка (ЕО) № 889/2008
на продуктите

7.15

Аквакултурни
животни

Употреба на растежни стимула Чл. 15, параграф 1, буква „г“, 5.4
тори или синтетични аминоки подточка vi) от Регламент
селини
(ЕО) № 834/2007

7.16

Аквакултурни
животни

Прилагане на по-кратък от пред Чл. 38а от Регламент (ЕО) 5.4
видения период на преход; конста № 889/2008
тирана продажба на продуктите
в период на преход

7.17

Аквакултурни
животни

Неспазване на ограничението за Ч лен 25у, пара г раф 2 о т 5.3
алопатично лечение до два курса Регламент (ЕО) № 889/2008
на лечение годишно, респ. при
производствен цикъл, по-кратък
от 1 год., се прилага ограниче
ние на алопатичното лечение до
един курс

7.18

Аквакултурни
животни

Повече от 2 обработки срещу Ч лен 25у, пара г раф 3 о т 5.3
паразити на година, респективно Регламент (ЕО) № 889/2008
повече от 1 обработка при произ
водствен цикъл 18 месеца

7.19

Аквакултурни
животни

Неспазване на карентния срок Ч лен 25у, пара г раф 4 о т 5.3
след медикаментозното лечение Регламент (ЕО) № 889/2008

7.20

Аквакултури –
общо

Описанието на единицата, посо Член 79а от Регламент (ЕО) 5.1
чено в член 63, параграф 1, буква № 889/2008
а) от Регламент (ЕО) № 889/2008,
не отговаря на изискванията
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7.21

Аквакултури –
общо

ВЕСТНИК

Нередност/нарушение

Правно основание

Производствената документация Член 79б от Регламент (ЕО) 5.1
за аквакултурни животни не от № 889/2008
говаря на изискванията
Преработка

8.
8.1

Преработватели Неспазване на условието за отдел
на по време и/или място обра
ботка на преработени биологични
храни или недостатъчно почиства
не на машините и съоръженията

Член 19, параграф 1 от Ре 5.3
гламент (ЕО) № 834/2007,
чл. 26, параграф 5, подточк и
„а“ и „б“ от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

8.2

Преработватели Няма разделение на биологичните Чл. 30 от Регламент (ЕО) 5.3
от небиологичните продукти при № 889/2008
транспортиране

8.3

Преработватели Преработката на фуражи и храни Чл. 26, параграфи 1, 2, 3, 4 и 5.3
не отговаря на условията
5, подточки „в“, „г“ и „д“ от
Регламент (ЕО) № 889/2008

8.4

Преработватели Употреба на неразрешени продук Чл. 27 от Регламент (ЕО) 5.4
ти и вещества при преработката № 889/2008 и приложение
на храни
VIII
Производство на вино

9.
9.1

Производители Употреба на продукти и вещества Чл. 29в и приложение VIIIа 5.4
на вино
при производство на вино, които от Регламент (ЕО) № 889/2008
не отговарят на условията

9.2

Производители Енологични практики, процеси Чл. 29г от Регламент (ЕО) 5.4
на вино
и обработки, които не отговарят № 889/2008
на условията
Подизпълнители

10.
10.1

Подизпълни
тели

Непълен списък на подизпълни Чл. 86, подточка „а“ и „б“ от 5.3
телите – етапите на преработката Регламент (ЕО) № 889/2008
не са включени в процедурата на
контрол

10.2

Подизпълни
тели

Доставчиците и търговците, из Чл. 86, подточка „в“; чл. 91, 5.3
купили продукцията, не могат параграф 2 от Регламент (ЕО)
да бъдат установени (без да съ № 889/2008
ществува съмнение за фалшиви
стокови документи)
Производство на фуражи

11.
11.1

Фуражи

Съдържание на една и съща фу Чл. 18, параграф 2 от Регла 5.3
ражна су ровина – биологична, мент (ЕО) № 834/2007
в преход или небиологична, но
коректно етикетирана

11.2

Фуражи

Неразрешени съставки (фуражни Чл. 18 от Регламент (ЕО) 5.4
суровини, добавки, разтворители № 834/2007, чл. 22 или 25м
и др.)
във връзка с приложения
V и VI от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

11.3

Фуражи

Фуражът е ГМО или произведен Ч л. 9 о т Регламен т (ЕО) 5.4
от ГМО (над допустимата граница № 834/2007
по смисъла на чл. 24 от Регламент
(ЕО) №1829/2003)

11.4

Фуражи

Неспазване на условието за от
дел на по време и/и л и м яс т о
обработка на фуражи или недос
татъчно почистване на машините
и съоръженията

11.5

Фуражи

Употреба на йонизиращо лъчение Чл. 10 от Регламент (ЕО) 5.4
№ 834/2007

Чл. 18, параграф 1 от Регла 5.3
мент (ЕО) № 834/2007, чл. 26,
параграф 5, подточк и „а“ и
„б“ във връзка с приложения
V и VI на Регламент (ЕО)
№ 889/2008
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11.6

Фуражи

Фу ражите съдържат растежни Чл. 14, параграф 1, подточ 5.4
с т и м улат ори и л и си н т е т и ч н и к и „г“, „v“ от Регламен т
аминокиселини
(ЕО) № 834/2007, чл. 60, па
раграф 1, подточка „а“ от
Регламент (ЕО) № 889/2008

11.7

Фуражи

Описанието на единицата, посо Чл. 88 от Регламент (ЕО) 5.1
чено в чл. 63, параграф 1, буква а) № 889/2008
от Регламент (ЕО) № 889/2008 не
отговаря на изискванията

БРОЙ 49
Мярка

Внос от трети страни

12.
12.1

Вносители

Внесените продукти не отговарят Чл. 32, параграф 1, подточ 5.4
на изискванията за биологично ка „а“ или 33, параграф 1,
производство на ЕС
подточка „а“ от Регламент
(ЕО) № 834/2007 във връзка
с чл. 15 и 19 от Регламент
(ЕО) № 1235/2008

12.2

Вносители

Вносители, получатели или из Чл. 32, параграф 1, подточк а 5.4
носители не са включени в кон „б“ или 33, параграф 1, под
тролните процедури
точки „б“ и „в“ от Регламент
(ЕО) № 834/2007 във връзка
с чл. 15 и 19 от Регламент
(ЕО) № 1235/2008

12.3

Вносители

Липсва придружаващ стоката ори Чл. 33 от Регламент (ЕО) 5.4
гинален сертификат, сертификат № 834/2007, чл. 13 и 19 от
за инспекция от контролния орган Регламент (ЕО) № 1235/2008
на третата страна, разрешително
за продажба на продуктите

12.4

Вносители

Незаверени промени и зачерква Чл. 13, параграф 5 от Регла 5.4
ния върху сертификата
мент (ЕО) № 1235/2008

12.5

Вносители

Незаверена клетка 17 в сертифика Чл. 13, параграф 8 от Регла 5.4
та за инспекция от компетентните мент (ЕО) № 1235/2008
органи на държавата членка

12.6

Вносители

Липсва обозначение/идентифи Чл. 34 от Регламент (ЕО) 5.4
кация върху опаковката съглас № 889/2008
но ч л. 34 на Регла мен т (ЕО)
№ 889/2008

12.7

Вносители

Липса на представена информа Чл. 67, параграф 2 от Регла 5.3
ция за внесената пратка, посо мент (ЕО) № 889/2008
чена в чл. 84 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

12.8

Вносители

Описанието на единицата, посо Чл. 82 от Регламент (ЕО) 5.1
чено в чл. 63, параграф 1, буква а) № 889/2008
от Регламент (ЕО) № 889/2008 не
отговаря на изискванията

12.9

Вносители

Вносителят и първият получател Чл. 83 от Регламент (ЕО) 5.3
водят документална отчетност, № 889/2008
която не отговаря на изискванията

12.10

Вносители

Информация за внесените пратки Чл. 84 от Регламент (ЕО) 5.3
не отговаря на изискванията
№ 889/2008
“

Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение
на § 6, който влиза в сила от 1 октомври 2016 г.
Министър:
Десислава Танева
5146
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ДЪРЖАВЕН

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 22
от 2016 г., в сила от 1.04.2016 г. до 31.03.2017 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 3, ал. 2 и 3“ се заменят
с „чл. 9, ал. 2 и чл. 23“.
2. В т. 5 цифрата „4“ се заменя с „10“.
3. В т. 12 цифрата „5“ се заменя с „11“.
§ 2. В чл. 14, ал. 6 думите „раздел VII“ се
заменят с „глава 6“, числото „26“ се заменя с
„33“, а числото „28“ се заменя с „35“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 5 числото „10“ се заменя с „16“.
2. В т. 6 числото „26“ се заменя с „33“.
§ 4. В чл. 19, ал. 4, т. 4 думите „трите име
на и данните от документа за самоличност
на приносителя на рецептата“ се заличават.
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в буква „а“ числото „1“ се заменя с „5“;
б) букви „б“ и „в“ се изменят така:
„б) медицински изделия по чл. 5 – стой
ността, на която са отпуснати от изпълнителя,
но не по-висока от стойността, до която НЗОК
заплаща същите съгласно списъка, утвърден с
Решение на Надзорния съвет на НЗОК по реда
на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г.,
публикуван на интернет страницата на НЗОК;
в) диетични храни за специални медицин
ски цели по чл. 5 – стойността, на която са
отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от
стойността, посочена за съответната диетич
на храна в списъка, утвърден с Решение на
Надзорния съвет на НЗОК по реда на чл. 18,
ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г., публикуван
на интернет страницата на НЗОК.“
2. В ал. 3 думите „чл. 2, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 13, ал. 2 от Наредба № 10 от
2009 г.“.
§ 6. В чл. 27, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „приложение № 3“ се
добавя „към типовия договор“.
2. В т. 2 след думите „приложения № 1 и
2“ се добавя „към типовия договор“.
3. В т. 5 думите „по чл. 5, ал. 2 или 4“ се
заменят с „по чл. 11, ал. 2 или 4“.
§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

1. В ал. 7 числото „25“ се заменя с „27“.
2. В ал. 9 числото „17“ се заменя с „24“.
§ 8. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „чл. 1, ал. 2, чл. 2, 5 и 6“
се заменят с „чл. 11, 12 и 26“.
2. В т. 6 числото „18“ се заменя с „25“.
§ 9. В чл. 37, ал. 1 числото „26“ се заменя
с „33“.
§ 10. В чл. 38, ал. 1 числото „33“ се заменя
с „37“.
§ 11. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „чл. 34, ал. 5, т. 2“ се за
личават.
2. В т. 8 думите „в повече от три рецеп
турни бланки“ се заличават.
Настоящите условия и ред за сключване
на индивидуални договори за отпускане и за
плащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицин
ски цели са съгласувани от 9 представители
на НЗОК и 9 представители на Българския
фармацевтичен съюз на основание чл. 45,
ал. 15 ЗЗО.
За НЗОК:
Павлина Василева Иванова – началник-отдел
в дирекция ЛПМИКПО
Юлиан Живков Якимов – главен юрискон
султ, дирекция ЛПМИКПО
София Герасимова Георгиева – главен експерт
в дирекция ЛПМИКПО
Ирена Дилянова Бенева – началник на отдел
ПОСА
Сабина Вълчинова Вълчинова-Карапетро
ва – главен юрисконсулт в отдел ПОСА
Зоя Крачунова Вълева – директор на дирек
ция – главен счетоводител, дирекция СЧР
Лъчезара Божидарова Манева-Петкова – на
чалник-отдел в дирекция ИПСИ
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт
в отдел УЗОП, дирекция БФП
Зорница Йорданова Чочова – директор на
дирекция ПД
За БФС:
Анжела Мизова – магистър-фармацевт
Аделина Любенова – магистър-фармацевт
Димитрия Стайкова – магистър-фармацевт
Маргарита Грозданова – магистър-фармацевт
Йордан Славчев – магистър-фармацевт
Любима Бургазлиева – магистър-фармацевт
Мирослав Ненчев – магистър-фармацевт
Пенка Минева – магистър-фармацевт
Саад Алуани – магистър-фармацевт
4986
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-234
от 30 май 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преход
ните 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.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на скал
нооблицовъчни материали, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Големия връх“
с размер 0,115 кв. км, разположена в землищата
на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца, с координати на гранич
ните точки, приложение № 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 2 годи
ни от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определям изисквания за минимални уп
равленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към тази
заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсни
те книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министер
ството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 210, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупува
не на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енер
гетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното на
реждане следва да бъде записано: „За закупуване
на конкурсни книжа за площ „Големия връх“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават в деловодството на Минис
терството на енергетиката, София, ул. Триадица

8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно бъл
гарското законодателство, и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN:
BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Големия връх“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министер
ството на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в конкурс за площ „Големия
връх“. Същото се прилага към заявлението за
участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Три
адица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията
в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на Жечо Станков – заместник-министър
на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Големия връх“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4698125.0

8537750.0

2.

4698125.0

8537800.0

3.

4697942.5

8537800.0

4.

4697956.0

8538321.0

5.

4697886.0

8538324.0

6.

4697957.0

8538612.0

7.

4697815.0

8538590.0

8.

4697815.0

8537750.0
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Приложение № 2

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът-търговец, съответно обединени
ето-кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване мини
мални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – ку
мулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – всеки един от участниците в него, да предста
ви препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен екс
пертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – всеки един от участниците в него, да пред
стави декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказа
телства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Големия връх“, както и декларация от
третото лице, че за същото не са налични обсто
ятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във
връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или
доказателства за наличие на обстоятелства по
чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кан
дидатът да отговаря на едно от следните изис
квания:
2.1. кандидатът-търговец или поне един от
участниците в обединението-кандидат да е ре
ализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, ко
ето не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него да пред
стави препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Големия връх“
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да пред
стави писмо-намерение от банкова или друга фи
нансова институция, че ще му бъдат предоставени
необходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по проучване на скалнооблицовъчни
материали в площ „Големия връх“.

ВЕСТНИК
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Кандидат ът, а когато същият е обедине
ние – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказа
телства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при из
пълнение на проекта за проучване при условие, че
докаже, че ще има на свое разположение тези ре
сурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, съ
щите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
5014

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-132
от 18 май 2016 г.
На основание чл. 18е, ал. 1 от Закона за
защита от вредното въздействие на химични
те вещества и смеси във връзка с Решение за
изпълнение (ЕС) 2016/107 на Комисията от 27
януари 2016 г. за неодобряване на веществото
цибутрин като съществуващо активно вещество
за използване в биоциди за продуктов тип 21 (OB
L 21, 28.1.2016 г., стр. 81 – 82), Решение за изпъл
нение (ЕС) 2016/108 на Комисията от 27 януари
2016 г. за неодобряване на веществото 2-бутанон
пероксид като съществуващо активно вещество
за използване в биоциди за продуктови типове 1
и 2 (OB L 21, 28.1.2016 г., стр. 83 – 83), Решение
за изпълнение (ЕС) 2016/109 на Комисията от 27
януари 2016 г. относно отказ да бъде одобрен по
лихексаметилен бигуанид (РНМВ) (1600; 1.8) като
съществуващо активно вещество за използване в
биоциди за продуктови типове 1, 6 и 9 (OB L 21,
28.1.2016 г., стр. 84 – 85), Решение за изпълнение
(ЕС) 2016/110 на Комисията от 27 януари 2016 г.
за неодобряване на триклозан като съществува
що активно вещество за използване в биоциди
за продуктов тип 1 (ОВ L 21, 28.1.2016 г., стр.
86 – 87) нареждам:
І. Утвърждавам списък на активните вещества
и продуктовите типове, за които има решения на
Европейската комисия за невключване в Списъка
на одобрените активни вещества в Европейския
съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета (OB L
124, 25.4.2014 г.) съгласно приложението, считано
от 27 януари 2017 г.
ІІ. Заповедта да се публикува и на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен
здравен инспектор.
Министър:
П. Москов

С Т Р.
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Приложение
към т. І
Наименование ЕО номер

Номер по
CAS

Про
дуктов
тип

Цибутрин

248-872-3

28159-98-0

21

2-бутанон
пероксид

215-661-2

1338-23-4

1 и 2

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

1

РНМВ(1600; 1.8)

-

27083-27-8 и 1, 6 и 9
32289-58-0

4978

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-15
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН по чл. 64,
ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания екс
пертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3
на протокол № 38 от 26.02.2013 г., назначен със
Заповед № РД-9К-44 от 14.02.2012 г. и изменение
със Заповед № РД-9К-171 от 11.09.2012 г. и Запо
вед № РД-9К-182 от 2.10.2012 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Кино Европа
Палас“, разположен на ул. Алабин 35, София,
кв. 394, УПИ VI-10, с класификация на архитек
турно-строителна единична недвижима културна
ценност от ново време и с категория „ансамблово
значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недви
жимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност съвпадат с очертанията на сградата.
1.1.1.2. Териториалният обхват на охранителна
та зона на недвижимата културна ценност попада
в границите на груповата недвижима културна
ценност „Исторически развилият се обществен
градски център“ (А-1), гр. 11 в гр. София, декла
рирана с писмо № 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК,
Ансамбъл „Сердика – Средец“.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
предписания за опазване на „Кино Европа Палас“,
разположено на ул. Алабин 35, гр. София, кв. 394,
УПИ VI-10, във връзка с предоставяне на статут
на недвижима културна ценност.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предло
жение на НИНКН за предписания за опазване на
„Кино Европа Палас“, разположено на ул. Алабин
35, гр. София, кв. 394, УПИ VI-10, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.

ВЕСТНИК
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2. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1 и на границите на охранителната му зона,
картният материал и предписанията за опаз
ване по т. 1.1.2 се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

5059

За министър:
Б. Петрунова

ЗАПОВЕД № РД-9Р-16
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 33-00-22 от 29.01.2016 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 7. на протокол № 59 от
9.02.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г. и изменение със Заповед № РД-09-173
от 24.03.2015 г. на министъра на културата, и писмо
с вх. № 33-00-22 от 9.05.2016 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
нареждам:
1. Променям режимите за опазване, определе
ни със Заповед № 2698 от 28.12.1968 г. и Наредба
№ 4 на КИК и МСА (ДВ, бр. 48 от 1977 г.) на
„Античен град Марцианополис“, община Девня,
област Варна, археологически резерват съгласно
т. 11 от приложение към чл. 50, ал. 3 ЗКН (ДВ,
бр. 54 от 2011 г.), с класификация на археологи
ческа групова недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“, както следва:
1.1. Териториален обхват на археологическия
резерват:
1.1.1. Граници на археологическия резерват:
– от юг – от югозападния ъгъл на поземлен
имот (ПИ) № 304.342 до североизточния ъгъл
на ПИ № 304.350 по северната граница на ПИ
№ 304.350, оттам до североизточния ъгъл на ПИ
№ 304.413, по северната и западната граница
на ПИ № 304.413, по западната граница на ПИ
№ 304.362, по южните граници на ПИ № 304.323
и ПИ № 304.399, по част от западната граница
на ПИ № 304.408, оттам по южните граници на
ПИ № 135.100, 135.810, 135.816, 135.17, по запад
ните граници на ПИ № 135.17, 135.816, 135.818,
оттам до югоизточния ъгъл на ПИ № 136.822, по
източната и северната граница на ПИ № 136.822,
по северните граници на ПИ № 136.6 и 136.833,
по западните граници на ПИ № 136.833, 137.833,
137.821, 137.824, по северната граница на ПИ
№ 136.1, по част от южната граница на ПИ № 137.3,
по южните граници на ПИ № 137.2 и ПИ 137.1;
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– от север – по северната граница на ПИ
№ 143.5, оттам до югозападния ъгъл на ПИ
№ 92.33, по южната му граница и южните гра
ници на ПИ № 92.32, 92.31, 92.30, по западната
граница на ПИ № 92.57, по северните граници
на ПИ № 92.57, 92.58, 92.28, по част от западната
граница на ПИ № 92.23, по западната и северната
граница на ПИ № 92.22, по част от западната
граница на ПИ № 92.55, по северната граница
на ПИ № 92.55, оттам до югозападния ъгъл на
ПИ № 195.26, по част от северната граница на
ПИ № 143.671, по източните граници на ПИ
№ 143.671, 305.50, 305.49, по северните граници на
ПИ № 305.84, 305.42, по част от източната граница
на ПИ № 305.40 (улица), по северните граници на
ПИ № 305.40, 305.20, 305.19, оттам по източната
граница на ПИ № 305.19, по част от източната и
северната граница на ПИ № 305.12, по северната
и източната граница на ПИ № 305.95, оттам до
североизточния ъгъл на ПИ № 305.75, по север
ните граници на ПИ № 305.75 и ПИ № 305.77,
оттам до северозападния ъгъл на ПИ № 116.821;
– от изток – по западната граница на ПИ
№ 116.821, оттам до северозападния ъгъл на ПИ
304.463, по част от западната граница на ПИ
№ 304.463, по част от източната граница на ПИ
№ 304.318 (улица);
– от запад – по западната граница на ПИ
№ 137.1, оттам до югоизточния ъгъл на ПИ
№ 168.21, по източните граници на ПИ № 168.21,
168.14, оттам до югоизточния ъгъл на ПИ № 167.33,
по източните граници на ПИ № 167.33, 167.17 и
продължението до ПИ № 304.411 по южната му
граница на ПИ № 304.411, по южната и западната
граница на ПИ № 146.706, оттам до югозападния
ъгъл на ПИ № 144.653, по западната граница на
ПИ № 144.653, по южната и западната граница
на ПИ № 144.658, оттам до югозападния ъгъл на
ПИ № 143.645, по югоизточната и североизточната
граница на ПИ № 143.646, по източната граница
на ПИ № 143.5.
1.1.2. Териториалният обхват, описан в посоче
ните в т. 1.1.1 граници на недвижимата културна
ценност, включва:
1.1.2.1. Имоти, разположени в землището на
гр. Девня с ЕКАТТЕ 20482, както следва: 92.22,
92.23, 92.24, 92.25, 92.26, 92.27, 92.28, 92.55, част
от 92.56 (път), 92.57, 92.58, 143.1, 143.5, 143.6, част
от 143.7 (път), 143.645, 143.646, 143.647, част от
143.669 (път), 143.671, част от 305.4 (улица), част
от 305.7 (улица), 305.12, 305.13, 305.14, 305.15,
305.16, 305.17, 305.18, 305.19, 305.20, 305.21, 305.22,
305.23, 305.24, 305.25, 305.26, 305.27, 305.28, 305.29,
305.30, 305.31, 305.32, 305.33, 305.34, 305.35, 305.36,
305.37, 305.38, 305.39, 305.40 (улица), 305.41, 305.42,
305.43, 305.44, 305.45, 305.46, 305.47, 305.48, 305.49,
305.50, 305.51, 305.52, 305.53, 305.56, 305.57 (ули
ца), 305.58, 305.59, 305.60, 305.61, 305.62, 305.62,
305.63, 305.65, 305.67, 305.68 (път), 305.73, 305.74,
305.75, 305.76, 305.77, 305.78, 305.79, 305.80, 305.81,
305.82, 305.83, 305.84, 305.85, 305.89, 305.95, 135.17,
135.100, 135.493, 135.568, 135.810, 135.816, 135.817,
135.818, 136.3, 136.4, 136.5, 136.7, 136.818, 136.819,
137.1. 137.2, 137.3, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 144.2,
144.645, 144.650, 144.651, 144.653, 144.654, 144.655,
144.656, 144.657, 144.658, 145.1, 145.651, 145.652,
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145.653, 145.654, 145.655, 145.656, 145.676, 146.706,
167.18, 167.19, 167.20, 167.21, 167.22, 167.23, 167.24,
167.25, 167.26, 167.27, 167.28, 167.29, 167.30, 167.31,
167.32, 167.49, 167.55, 167.60, 168.15, 168.16, 168.17,
168.18, 168.19, 168.20, 168.28, 168.29, 168.30, 168.31,
168.34, 304.1, 304.2, 304.3, 304.4, 304.5, 304.6, 304.7,
304.8, 304.9, 304.11, 304.12, 304.13, 304.14, 304.15,
304.16, 304.17, 304.18, 304.19, 304.20, 304.21, 304.22,
304.23, 304.24, 304.25, 304.26, 304.27, 304.28, 304.29,
304.30, 304.31, 304.32, 304.33, 304.34, 304.35, 304.36,
304.37, 304.38, 304.39, 304.40, 304.41, 304.42, 304.43,
304.44, 304.45, 304.46, 304.47, 304.48, 304.49, 304.50,
304.51, 304.52, 304.53, 304.54, 304.55, 304.56, 304.57,
304.58, 304.60, 304.61, 304.62, 304.63, 304.64, 304.65,
304.66, 304.67, 304.68, 304.69, 304.70, 304.71, 304.72,
304.73, 304.74, 304.75, 304.76, 304.77, 304.78, 304.79,
304.80, 304.81, 304.82, 304.83, 304.84, 304.85, 304.86,
304.87, 304.88, 304.90, 304.91, 304.92, 304.93, 304.94,
304.95, 304.96, 304.97, 304.98, 304.99, 304.100, 304.101,
304.101, 304.102, 304.103, 304.104, 304.105, 304.106,
304.107, 304.108, 304.109, 304.110, 304.111, 304.112,
304.113, 304.114, 304.115, 304.116, 304.117, 304.118,
304.119, 304.120, 304.121, 304.122, 304.123, 304.124,
304.125, 304.126, 304.127, 304.128, 304.129, 304.130,
304.131, 304.132, 304.133, 304.134, 304.135, 304.136,
304.137, 304.138, 304.139, 304.140, 304.141, 304.144,
304.145, 304.146, 304.147, 304.148, 304.149, 304.150,
304.151, 304.152, 304.153, 304.154, 304.155, 304.156,
304.157, 304.158, 304.159, 304.160, 304.161, 304.162,
304.163, 304.164, 304.165, 304.166, 304.168, 304.169,
304.170, 304.172, 304.173, 304.174, 304.175, 304.176,
304.177, 304.178, 304.181, 304.182, 304.183, 304.184,
304.185, 304.186, 304.187, 304.188, 304.189, 304.190,
304.191, 304.192, 304.193, 304.194, 304.195, 304.198,
304.199, 304.315, 304.318, 304.319, 304.322, 304.323,
304.325, 304.328, 304.329, 304.330, 304.331, 304.332,
304.333, 304.334, 304.335, 304.336, 304.337, 304.338,
304.339, 304.349, 304.365, 304.366, 304.367, 304.368,
304.369, 304.370, 304.373, 304.374, 304.375, 304.376,
304.377, 304.378, 304.379, 304.380, 304.381, 304.382,
304.383, 304.384, 304.385, 304.386, 304.387, 304.388,
304.389, 304.390, 304.391, 304.392, 304.393, 304.399,
304.405, 304.409, 304.411, 304.412, 304.415, 304.419,
304.420, 304.421, 304.422, 304.439, 304.440, 304.441,
304.450, 304.451, 304.454, 304.457, 304.462, 305.69 и
305.70, с обща площ 1359,35 дка.
1.1.2.2. „Античен жилищен комплекс с мозай
ки“, както следва:
Граници:
– от юг – от югозападния ъгъл на ПИ № 304.393
(улица) до североизточния ъгъл на ПИ № 304.100,
по южната граница на ПИ № 304.88 (улица), оттам
до югозападния ъгъл на ПИ № 304.387;
– от север – по юж ни те г раниц и на ПИ
№ 304.387, 304.385, 304.386, 304.29 (улица), 304.35,
304.36, 304.39, 304.40, 304.41;
– от изток – от югоизточния ъгъл на ПИ
№ 304.41 до северозападния ъгъл на ПИ № 304.61
по западната граница на ПИ № 304.61, 304.392,
304.393 (улица).
Териториален обхват, включващ ПИ № 304.78,
304.791, 304.80, 304.81, 304.82, 304.83, 304.84, 304.85,
304.86, 304.87, 304.88 (улица), част от ПИ № 304.51
(улица), част от ПИ № 304.77 (улица), с площ
25,540 дка – общинска и частна собственост.
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1.1.2.3. „Амфитеатър на Марцианопол“, както
следва:
Граници:
– от юг – по южната граница на ПИ № 305.44;
– от север – по северната граница на ПИ
№ 305.43;
– от изток – по източните граници на ПИ
№ 305.43 и 305.44;
– от запад – по западните граници на ПИ
№ 305.44 и 305.43.
Териториален обхват, включващ ПИ № 305.43
и 305.44 с обща площ 11,986 дка – общинска и
държавна собственост.
1.1.3. Границите на охранителната зона на
археологическия резерват включват:
1.1.3.1. Източен некропол:
– от север – по северните граници на ПИ
№ 118.367 и 118.368, част от северната граница
на ПИ № 118.369, по северните граници на ПИ
№ 118.370, 118.373, 118.375, 118.323;
– от изток – по източните граници на ПИ
№ 118.323 и 118.378, оттам до североизточния ъгъл
на ПИ № 119.379, по източните граници на ПИ
№ 119.379, 119.342, 119.343, 119.344, 119.349, 119.350,
119.351, 119.587, 119.588, 119.654, 119.594, 119.598,
оттам до североизточния ъгъл на ПИ № 121.598
по източните граници на ПИ № 121.598, 121.599,
121.610, оттам до източния ъгъл на ПИ № 120.610,
по южната граница на ПИ № 120.610;
– от запад – по западните граници на ПИ
№ 120.610, 120.612, 120.611, 120.609, 120.608, 120.607,
305.448, 304.311, 304.310, 304.306, 304.214, 304.213,
304.209, 304.207, 192.395, 192.394, 192.390, 192.389,
157.11 и 118.367.
1.1.3.2. Южен некропол:
– от юг – по южните граници на ПИ № 304.356,
304.328 (улица), 304.363, 304.408;
– от север – съвпадат с границите на част от
южната и част от западните граници на археоло
гически резерват „Античен град Марцианополис“,
община Девня, област Варна;
– от изток – по източните граници на ПИ
№ 304.316, 304.317, 304.340 (улица), 304.347, част от
източната граница на ПИ № 304.346, по източната
и южните граници на ПИ № 304.348, продълже
нието до ПИ № 304.352, по част от източната
граница на ПИ № 304.352 по източните граници
на ПИ № 304.353, 304.354, 304.430, 304.356;
– от запад – по част от западната граница на
ПИ № 304.408.
1.1.3.3. Западен некропол:
– от юг – по южните граници на ПИ № 168.21,
168.27, 168.26, 168.23, 168.24, 168.25, 168.10, 168.9,
168.8, 168.7, 168.6, 168.5, 168.4, 168.3, 168.2, 168.1;
– от север – по северните граници на ПИ
№ 146.708, 146.709, 146.701, 146.702, 146.705;
– от изток – съвпадат с част от западната гра
ница на археологически резерват „Античен град
Марцианополис“, община Девня, област Варна;
– от запад – по западните граници на ПИ
№ 168.1, 167.49, 167.46, 167.59, 167.56, по западна
та и част от северната граница на ПИ № 167.50
(път) и по западните граници на ПИ № 146.1,
146.696, 146.708.
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1.1.4. Териториалният обхват на охранител
ната зона на археологическия резерват включва
поземлени имоти, разположени в землището на
гр. Девня с ЕКАТТЕ 20482, както следва:
1.1.4.1. Източен некропол:
118.323, 118.367, 118.368, 118.369, 118.370, 118.373,
118.375, 118.376, 118.377, 118.378, 119.342, 119.343,
119.344, 119.349, 119.350, 119.351, 119.379, 119.380,
119.381, 119.382, 119.383, 119.402, 119.406, 119.407,
119.408, 119.409, 119.412, 119.413, 119.414, 119.415,
119.416, 119.447, 119.448, 119.449, 119.571, 119.587,
119.588, 119.590, 119.592, 119.594, 119.595, 119.596,
119.597, 119.598, 119.599, 119.654, част от 119.692
(път), 120.599, 120.600, 120.607, 120.608, 120.609,
120.610, 120.611, 120.612, 120.763, 120.764, 121.597,
121.598, 121.599, 121.610, част от 157.11 (път), 192.385,
192.386, 192.387, 192.388, 192.389, 192.390, 192.391,
192.392, 192.393, 192.394, 192.395, 192.438, 192.439,
192.440, 192.442, 192.443, 192.444, 192.445, 192.446,
192.447, 192.837 (път), 304.201, 304.202, 304.203,
304.204, 304.205, 304.206, 304.207, 304.208, 304.209
(улица), 304.210, 304.211, 304.212, 304.213, 304.214,
304.216, 304.217, 304.218, 304.219, 304.220, 304.221,
304.222, 304.223, 304.224, 304.225, 304.227 (улица),
304.228 (улица), 304.229, 304.230, 304.231, 304.232,
304.233, 304.234, 304.235, 304.236, 304.237, 304.238,
304.239, 304.240, 304.241, 304.242 (улица), 304.243,
304.244, 304.245, 304.246, 304.247, 304.248, 304.249,
304.250, 304.251 (улица), 304.252, 304.253, 304.254,
304.255, 304.256, 304.257, 304.258, 304.259, 304.260,
304.261, 304.263, 304.264, 304.265, 304.266, 304.267,
304.268, 304.269 (улица), 304.270, 304.271, 304.272,
304.273, 304.274, 304.275, 304.276, 304.277, 304.278,
304.279, 304.280, 304.281, 304.282, 304.283, 304.284,
304.285, 304.286, 304.287, 304.288, 304.289, 304.290,
304.291, 304.292, 304.293, 304.294, 304.295, 304.296,
304.297, 304.298, 304.299, 304.300, 304.301, 304.302,
304.303, 304.304, 304.305 (улица), 304.306, 304.307,
304.308, 304.309, 304.310 (улица), 304.311, 304.314,
304.364 (улица), 304.371, 304.407, 304.448, 304.455,
304.456, 304.460, 304.461, 304.465 и 304.466 (улица),
с обща площ 460,78 дка.
1.1.4.2. Южен некропол:
304.316, 304.317, част от 304.318 (улица), част от
304.328 (улица), 304.340 (улица), 304.341, 304.342,
304.343, 304.344, 304.345, 304.346, 304.347, 304.348,
304.350, 304.351, 304.352, 304.353, 304.354, 304.356,
304.359, 304.363, 304.372, 304.395, 304.408, 304.413,
304.429, 304.430, 304.432, 304.437, 304.438 и 304.443,
с обща площ 137,03 дка.
1.1.4.3. Западен некропол:
146.1, 146.696, 146.701, 146.702, 146.704, 146.705,
146.708, 146.709, 167.1, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5, 167.6,
167.7, 167.8, 167.9, 167.10, 167.11, 167.12, 167.13, 167.14,
167.15, 167.16, 167.17, 167.33, 167.34, 167.35, 167.36,
167.37, 167.38, 167.39, 167.40, 167.41, 167.42, 167.43,
167.44, 167.45, 167.46, 167.47, 167.49, 167.50, 167.56,
167.57, 167.58, 167.59, 168.1, 168.2, 168.3, 168.4, 168.5,
168.6, 168.7, 168.8, 168.9, 168.10, 168.11, 168.12, 168.13,
168.14, 168.21, 168.23, 168.24, 168.25, 168.26 и 168.27,
с обща площ 313,03 дка.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на археологическия резер
ват – при инвестиционни намерения визите за
проектиране да бъдат съгласувани с Министер
ството на културата съгласно чл. 83 и по реда
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на чл. 84 ЗКН. На основание съгласувани визи
за проектиране да бъдат извършвани спасителни
археологически разкопки в границите на позем
ления имот при условията на чл. 148, ал. 2 и 5
ЗКН. Резултатите от археологическите проучвания
се приемат от комисии съгласно разпоредбите на
чл. 158а ЗКН, които определят бъдещата съдба
на разкритите антични и средновековни останки
и тези на новото строителство.
1.2.2. Територията на „Античен жилищен
комплекс с мозайки“ и „Амфитеатър на Мар
цианопол“ се определя за археологическо про
учване, консервация, реставрация, експониране
и социализация.
1.2.3. Tериторията на охранителната зона
на археологическия резерват – допуска се ново
строителство. Визите за проектиране да бъдат
съгласувани с Министерството на културата съ
гласно чл. 83 и по реда на чл. 84 ЗКН. Определя
се като зона за археологическо наблюдение на
изкопни работи за ново строителство съгласно
чл. 161, ал. 2 ЗКН. В случаите по чл. 160, ал. 2
ЗКН да бъдат извършвани спасителни археологи
чески разкопки съгласно чл. 148, ал. 2 и 5 ЗКН.
2. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1, на границите
на охранителната му зона и картният материал,
приложение към тази заповед, се съхраняват в
Националния документален архив на Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Петрунова

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-304 от 13 юни 2016 г. (МТИТС)
№ РД-02-14-457 от 10 юни 2016 г. (МРРБ)
По заявление на „КРЗ Порт Бургас“ – АД,
със седалище и адрес на управление – гр. Бур
гас, ул. Индустриална 3, и ЕИК 102003925, със
съвместна Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие № РД-08-445
от 20 август 2014 г. (МТИТС) и № РД-02-14-869 от
4 септември 2014 г. (МРР) е дадено разрешение за
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изработване на проект за изменение на генералния
план на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „КРЗ Порт Бургас“, одобрен
със съвместна Заповед на министъра на транспорта
и министъра на регионалното развитие и благо
устройството № РД-08-198 от 29.05.2009 г. (МТ) и
№ РД-02-14-962 от 29.05.2009 г. (МРРБ) – подробен
устройствен план – план за регулация и застро
яване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория. Със заповедта
е одобрено и заданието за проектиране. Заповед
№ РД-08-445 от 20.08.2014 г. (МТИТС) и № РД02-14-869 от 4.09.2014 г. (МРР) е публикувана на
официалната интернет страница на Изпълни
телна агенция „Морска администрация“ на 9
септември 2014 г.
Със заявление на „КРЗ Порт Бургас“ – АД, вх.
№ 693 от 28 октомври 2014 г. е внесен по реда и при
условията на чл. 25 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобря
ването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ,
бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.) проект за
изменение на генералния план на пристанище за
обществен транспорт с регионално значение „КРЗ
Порт Бургас“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория. Заявлението съдържа: технологична
и финансова обосновка на заявената инвести
ционна инициатива; данни за инвестиционната
програма и нейната финансова обезпеченост,
в т.ч. и че за реализиране на инвестиционната
инициатива не е необходимо влагането на пуб
лични средства; разработка относно степента на
вълновото въздействие върху кейовата стена на
проектен кей на „КРЗ Порт Бургас“ – АД, както
и данни, индивидуализиращи включената в об
хвата на проекта територия. Към заявлението са
приложени: документи, удостоверяващи правото
на собственост на заявителя върху недвижимите
имоти, включени в обхвата на проекта; скици на
поземлени имоти № 46150 от 5 декември 2011 г.
и № 2801 и № 2802 от 23 януари 2014 г., изда
дени от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, и представляващи извадка от
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас за поземлените имоти, съставлява
щи пристанищната територия; скица-проект за
изменение на кадастралната карта и кадастрал
ните регистри № 15-282136-12.08.2014 г., издадена
на 12 август 2014 г. от Службата по геодезия,
картография и кадастър – гр. Бургас; извадка от
действащия подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на Промишлена зона
„Победа“ – гр. Бургас, квартал 7, одобрен със
Заповед № 3544 от 23 декември 2008 г. на кмета
на община Белослав и изменен за имотите със
Заповед № 555 от 8 март 2011 г. на заместниккмета на община Бургас, заедно със заверено
копие от последната и от акта за резултатите от
обявяването є; Решение № 14-8/2008 г. от 30 де
кември 2008 г. по оценка на въздействието върху
околната среда на инвестиционно предложение
„Разширение на пристанище за обществен транс
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порт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“;
писмо на заместник-министъра на културата,
изх. № 33-НН-1082 от 26 септември 2014 г., с
което се съгласува изработеният проект на ге
нерален план, като изрично се указва, че с оглед
предвижданото разширение чрез строителство в
акваторията проектът задължително следва да
бъде съгласуван и с Центъра по подводна археоло
гия – Созопол; становища на експлоатационните
дружества, към чиито мрежи и съоръжения е
налице присъединяване.
Допълнително по образуваната администра
тивна преписка са постъпили писма на министъра
на околната среда и водите, изх. № 04-00-3277
от 1 декември 2014 г. и от 22 декември 2014 г.,
във второто от които е изразено становище, че
Решение № 14-8/2008 г. от 30 декември 2008 г. по
оценка на въздействието върху околната среда
на инвестиционното предложение не е загубило
правно действие и е в законна сила, поради което
няма необходимост от провеждане на процедура
по екологична оценка по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда, както и
на процедура по оценка на съвместимост по реда
на чл. 31 от Закона за биологичното разнообра
зие, както и писмо на директора на Центъра по
подводна археология – Созопол, изх. № 26 от 17
февруари 2015 г., с което се препоръчва на ми
нистъра на културата да съгласува генералния
план при спазване на разпоредбите на чл. 160 от
Закона за културното наследство.
За изработения проект за изменение на генерал
ния план на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „КРЗ Порт Бургас“ писмено
са уведомени заинтересованите лица, определени
в съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10
от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработва
нето, одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт,
като им е предоставена възможност за запознаване
с проекта и представяне на писмени становища
по него в 14-дневен срок от датата на получаване
на уведомлението. В определения срок постъпи
възражение от „Трансстрой – Бургас“ – АД, със
седалище и адрес на управление – гр. Бургас,
ул. Успенска 8, и с ЕИК 102003626, регистрирано
с вх. № Б-2605/27.11.2014 г., в което се изразява
несъгласие с предвижданията на проекта за
разширяване на пристанище за обществен транс
порт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“
посредством извършване на строителство върху
част от морското дъно в границите на вътрешните
морски води на Република България в Черно море.
В съответствие със законовите изисквания е из
готвено мотивирано становище за основателността
на постъпилото възражение. Налице са: мотиви
рано експертно становище по проекта вх. № 693
от 8 декември 2014 г., изготвено от и.д. директор
на дирекция „Морска администрация – Бургас“,
и мотивирано становище с изх. № ДОК-376 от 29
декември 2014 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
за резултатите от анализа на проекта на план, в
т. ч. и за съответствието на предвижданията му
с одобрената от Министерския съвет Стратегия
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за развитие на транспортната система на Репуб
лика България и с Общия генерален план за
транспорта на България.
Със съвместна Заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщени ята и минист ъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-33 от 20
януари 2015 г. (МТИТС) и № РД-02-14-129 от 27
януари 2015 г. (МРРБ) е назначен междуведом
ствен експертен съвет за разглеждане и приемане
на проекта за изменение на генералния план на
пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „КРЗ Порт Бургас“ – подробен устрой
ствен план – план за регулация и застрояване
на пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория. Съгласно реше
ние № 2 по т. 4 от протокола от заседанието на
междуведомствения експертен съвет, проведено
на 19 февруари 2015 г., на вносителя са дадени
указания за поправяне и допълване на проекта
и е насрочено следващо заседание за разглеж
дането му на 26 март 2015 г.
Със заявление на „КРЗ Порт Бургас“ – АД,
вх. № 693 от 11 март 2015 г. са внесени: попра
вен и допълнен план за застрояване, попра
вени и допълнени части „Комуникационнотранспортна“, „Техническа инфраструктура“ и
„Обемно-устройствено решение на сградите и
съоръженията“ и допълнително представени:
комуникационно-транспортна схема, правила и
нормативи за прилагането на плана, Протокол
за проверка и приемане в ИКАР № 01-1836387.08.2014 от 7.08.2014 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, удостоверяващ
извършената проверка и приемането на данните
от проекта на генерален план в цифров вид. В
резултат от внесените в проекта поправки и до
пълнения са осигурени резервни паркоместа в
урегулиран поземлен имот XLV-562 (четиридесет
и пети за поземлен имот петстотин шестдесет
и втори), отреден за паркиране, и е предвидено
като буферна зона за товарни автомобили с цел
поемане на неравномерностите на товарооборота
да се използва поземлен имот с идентификатор
07079.660.594, като и двата имота са собствени
на вносителя на проекта на генерален план и са
съседни на пристанището.
Работата по разглеждането на проекта за
изменение на действащия генерален план за
пристанище за обществен транспорт с регио
нално значение „КРЗ Порт Бургас“ е спряна с
решение № 1 от протокола от заседанието на
междуведомствения експертен съвет, проведе
но на 26 март 2015 г., предвид извършеното от
„Трансстрой – Бургас“ – АД, оспорване по съде
бен ред на съвместната Заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на министъра на регионалното
развитие № РД-08-445 от 20.08.2014 г. (МТИТС)
и № РД-02-14-896 от 4.09.2014 г. (МРР) за даване
на разрешение за изработване на проекта и е
одобрено заданието за проектиране. Дейността
на междуведомствения експертен съвет е въз
обновена след влизане в сила на Определение
№ 11957, постановено на 11 ноември 2015 г. по
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адм. дело № 3663/2015 г. на Върховния админи
стративен съд, второ отделение, с което жалбата
на „Трансстрой – Бургас“ – АД, е оставена без
разглеждане, потвърдено с Определение № 1388
от 10 февруари 2016 г. на Върховния админи
стративен съд, петчленен състав, втора колегия,
постановено по адм. дело № 349/2016 г. по описа
на същия съд.
Съгласно решение № 2 по т. 5 от протокола
от заседанието на междуведомствения експертен
съвет, проведено на 25 март 2016 г., поправеният
и допълнен проект за изменение на действащия
генерален план за пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „КРЗ Порт
Бургас“ е приет без забележки. При приемане на
решението двама от присъствалите на заседанието
членове на междуведомствения експертен съвет
са гласували „против“, като мотивите им, изло
жени в писмена форма като „особено мнение“, са
представени в срока, установения тридневен срок
след приключване на заседанието и представля
ват неразделна част от протокола за работата на
междуведомствения експертен съвет от 25 март
2016 г. Видно от протокола от заседанието на
междуведомствения експертен съвет, проведено
на 25 март 2016 г., на заседанието са присъства
ли 11 от неговите членове с право на решаващ
глас. Девет от тях са гласували за приемане на
проекта на план, което представлява повече
от 2/3 от присъствалите с право на решаващ
глас, както изисква чл. 18, ал. 1 от утвърдените
с т. IV от съвместната Заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-33 от
20 януари 2015 г. (МТИТС) и № РД-02-14-129 от
27 януари 2015 г. (МРРБ) правила за работа на
междуведомствения експертен съвет.
Предвид изложеното и на основание § 52, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 98 от 2014 г.)
във връзка с чл. 112а, ал. 5 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и прис
танищата на Република България (ЗМПВВППРБ)
и чл. 40 във връзка с чл. 36 от Наредба № 10 от
2014 г. за обхвата и съдържанието, изработване
то, одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт
нареждаме:
1. Одобряваме приетия от междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 3 и 4 ЗМПВВППРБ
проект за изменение на генералния план на
пристанище за обществен транспорт с регио
нално значение „КРЗ Порт Бургас“, одобрен със
съвместна Заповед на министъра на транспорта
и министъра на регионалното развитие и благо
устройството № РД-08-198 от 29.05.2009 г. (МТ) и
№ РД-02-14-962 от 29.05.2009 г. (МРРБ) – подробен
устройствен план – план за регулация и застро
яване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория (текстови и
графични части).
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2. Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“ да изпрати настоящата заповед за об
народване в „Държавен вестник“ и да я съобщи
на вносителя „КРЗ Порт Бургас“ – АД.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ив. Московски
За министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Н. Нанков
4976

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 411
от 4 май 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката и на нейната администрация и Решение на
комисията по т. 39 съгласно Протокол № 9 от
21.04.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 71, ал. 1 и 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за услови
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите и
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект – рокля без ръкав, розов цвят, и боле
ро, със залепени малки мъниста, съответно: на
лицевата част на роклята във форма на пеперуда
и цветя и на болерото – залепени мъниста върху
панделка, с етикет на български език, съдържащ
информация за артикул: рокля, производител
„Кити Мити“ – ЛТД, вносител: „Болада“ – ЕООД,
гр. Горна Оряховица, състав: 80 % памук, 20 %
полиестер, и пришити текстилни етикети с надписи
на чужд език, в. т.ч.: MKS, made in Turkey, 80 %
cotton, 20 % polyester, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
Мотиви
Детският гореописан комплект не отговаря
на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност
на играчките. Част 1. „Механични и физични
свойства“, т. 8.2 „Тест за малки части“, тъй като
болерото и роклята съдържат лесноотделящи се
елементи (мъниста), които попадат в цилиндъра
за малки части и могат да бъдат погълнати от
малки деца, което да доведе до задавяне или
задушаване на детето.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне предлагането
на стоки на пазара с несъответствие със стандарт
БДС EN 71-1:2015, което несъответствие би могло
да доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
4. Разпореждането, с което се допуска предва
рителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му, независимо дали заповедта е оспорена.
5. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3454-П
от 17 юни 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1566 от 19.02.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 17 от 2014 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4182 от 17.06.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот „Старата
поща“, намиращ се на ул. Георги Сава Раковски
2, гр. Велико Търново, област Велико Търново,
обособена част от „Български пощи“ – ЕАД – Со
фия (наричан по-нататък „обособената част“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
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2.3. депозитът за участие е парична вноска
200 000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 14-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръж
ната документация е 1000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след заку
пуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за про
дажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3455-П
от 17 юни 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1510 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4183 от 17.06.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Велико Търново, представляващ: обект: Бивш
учебен корпус, съставляващ поземлен имот с
пл. № 158 с площ 2900 кв. м, попадащ в УПИ
ХІХ – за обществено обслужване, кв. 60, по ПУП
на с. Миндя, община Велико Търново, област Ве
лико Търново, заедно с масивна двуетажна сграда
със застроена площ 350 кв. м, построена 1936 г.,
състояща се от: изба – 8 бр. избени помещения;
първи етаж – стълбище с коридор, дирекция,
учителска стая, библиотека, 2 бр. класни стаи,
стая за обслужващ персонал и тоалетна, втори
етаж – стълбище с коридор, кабинет главен сче
товодител, стая – каса, хранилище, 4 бр. класни
стаи и тоалетна (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 61 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 10 000 лв. (без включен ДДС) или рав
ностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юри
дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 15 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 168
от 10 юни 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 търго
вете и конкурсите, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
реши:
1. На 14.07.2016 г. в 14 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
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УПИ I – „За складова дейност“, кв. 57, м. Лагера,
ул. Звездел 2 – 10, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 12.07.2016 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 тръжна документация.

4957

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 169
от 10 юни 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 търго
вете и конкурсите, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
реши:
1. На 14.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За административна сграда“, кв. 58, м.
Лагера, ул. Звездел 1 – 7, ул. Брегово 4, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 260 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 12.07.2016 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.
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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 № 170
от 10 юни 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 № 545 от 23.07.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 25.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4359.210.22.54, София, ж.к.
„Люлин“ – 10 м.р., бл. 144, ет. 1, общински не
жилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 61 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Об
щинска 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 докумен
тация – до 21.07.2016 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 № 172
от 10 юни 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 ЗПСК Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
отменя свое Решение № 126 от 22.04.2016 г. (ДВ,
бр. 36 от 2016 г.) за насрочване на публичен търг
с явно наддавяне за продажбата на следния обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1386.391
(представляващ УПИ XI-391, кв. 15), София,
ул. Старозагорско възстание 42, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 179
от 16 юни 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 № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 26.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни
Пасарел, срещу яз. „Пасарел“, ул. Самоковско
шосе, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 22.07.2016 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 № 180
от 16 юни 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 № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 19.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на магазин
№ 1 (в битов комбинат) с ид. 39791.6003.243.10.1,
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация и инвестиции при „Общинска
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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.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 15.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5009
РЕШЕНИЕ № 181
от 16 юни 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 № 229 от 17.03.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 27.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с ид. 68134.4359.248.3.74, София,
ж.к. Люлин – 10 м. р., бл. 148, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 150 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 25.07.2016 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5010
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РЕШЕНИЕ № 182
от 16 юни 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 № 659 от 20.12.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на магазин № 2,
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв, се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 18.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 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.

5011

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 183
от 16 юни 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 № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 19.07.2016 г. в 14 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 61 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 15.07.2016 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 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5012
РЕШЕНИЕ № 184
от 16 юни 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 № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.07.2016 г. в 14 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с ид. 39791.6003.243.1.3 (помещение
за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общин
ски нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв, се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 18.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5013
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ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 89
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Мом
чилград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план и ел. схема на елементите на техниче
ската инфраструктура за обект „ Трасе на кабелна
линия НН от ТП 25 до ПИ № 48996.501.61 по
плана на новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ в
местност Мамулица, землище на гр. Момчилград,
община Момчилград, област Кърджали, така
както е показано в графичната част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Момчилград пред Административния съд – Кър
джали.
Председател:
Ю. Юсеин

4993

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 224
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 8 от 6.04.2016 г. на ОЕСУТ и искане
с № УТ-17-46 от 21.10.2015 г. и № 30-5168-2#1 от
25.01.2016 г. от „Нинахим“ – ЕООД, Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфра
структура извън урбанизираната територия – ел.
кабел 20 kV до ПИ 187011 в местност Стопански
двор, землище на с. Червена вода, през позем
лен имот 000216 – общинска собственост, с НТП
„пасище, мера“.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Администра
тивния съд – Русе.

4995

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 144
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94-В367 от 30.09.2015 г., Решение № 746 по протокол
№ 38 от 29.05.2014 г. на заседание на общинския
съвет, становище по т. 5 от протокол № 5 от
8.03.2016 г. от заседание на общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за водопроводно отклонение до имот
с идентификатор 10176.91.167 по кадастралната
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карта на с. Васил Друмев, община Шумен, и
подробен устройствен план – парцеларен план
за транспортно-комуникационна връзка до имот
с идентификатор 10176.91.167 по кадастралната
карта на с. Васил Друмев, община Шумен, при
следните условия: одобряват се: схеми за транс
портно-комуникационна връзка по приложената
скица с № 107, 108, 109 от 18.03.2016 г., ПУППП
за водопровод по приложената скица с № 110,
111 от 18.03.2016 г., ПУППП за транспортно-ко
муникационна връзка по приложената скица с
№ 112 от 18.03.2016 г.

4929

Председател:
Б. Беджев

81. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за доценти в област на висше
образование: 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за Земята (минералогия и кристалогра
фия) – един; 8. Изкуства, професионално направ
ление 8.2. Изобразително изкуство (графичен
дизайн, графика и илюстрация) – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, ул. Монте
видео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
4992
27. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за трима
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по
хирургия на база УМБАЛ „Александровска“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
хирургия, тел. 02/9230 540.
4944
28. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Ме
дицина и научна специалност „Обща хирургия“
за нуждите на Катедрата по хирургия на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти и справки: в София 1431, бул. Г. Софийски 1,
канцелари я на Катедрата по хиру рги я, тел.
02/9230 540.
4945
29. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
„Епидемиология“ за нуждите на Катедрата по
епидемиология със срок 2 месеца от обнародване
то в „Държавен вестник“. Документи и справки:
в София 1431, ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин
дом“, ет. 6, стая 669, Катедра по епидемиология,
тел. 02/952 38 44.
4946
30. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за про
фесор в област на висше образование 7. Здраве
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опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия на база
Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: в София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, тел. 02/81 54 297.
4947
31. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия на база
Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: в София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, тел. 02/81 54 297.
4948
32. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
„Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по педиа
трия на база Клиника по детска онкохематология
към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: в София 1606, бул. Акад.
Иван Гешов 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф.
д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
4949
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Ентомология“ за
нуждите на отдел „Безгръбначни животни“ със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на Наци
оналния природонаучен музей – БАН, бул. Цар
Освободител 1, 1000 София.
4979
36. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за район „Слатина“, Столична община,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и ка
дастър – София.
4902
54. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен под
робен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване (графично оформен
като ПРЗ с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 1
АПК във връзка с чл. 15, ал. 3 ЗНА и чл. 5, ал. 1
АПК), и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на с. Кривина,
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район ,,Панчарево“, в граници: северна и западна
граница на кв. 44; улица от о.т. 2 – о.т. 1 до о.т. 3;
северна, източна и северна граница на кв. 47;
улица от о.т. 14 – о.т. 25 до о.т. 42 (ул. Демокра
ция); източна граница на квартали 8 и 9; улица
от о.т. 65а до о.т. 65; улица от о.т. 65 до о.т. 122;
северна граница на кв. 57; задънена улица от
о.т. 138а – о.т. 139 – о.т. 197 до о.т. 198; улица от
о.т. 197 – о.т. 196 – о.т. 194 до о.т. 195; улица от
о.т. 194 – о.т. 191 – о.т. 217 – о.т. 240 до о.т. 241;
улица от о.т. 217 до о.т. 218; северна и източна
граница на кв. 51; улица от о.т. 275 – о.т. 272 до
о.т. 273; улица от о.т. 272 – о.т. 269 – о.т. 300 до
о.т. 302; улица от о.т. 301 – о.т. 300 – о.т. 262 до
о.т. 264; западна, северна и западна граница на
кв. 55; улица от о.т. 255 – о.т. 245 – о.т. 221 до
о.т. 179; южна граница на кв. 37; южна и запад
на граница на кв. 38; улица от о.т. 174 – о.т. 175
до о.т. 100; южна и западна граница на кв. 56;
улица от о.т. 71 – о.т. 69 до о.т. 68; улица от
о.т. 70 – о.т. 69 – о.т. 48 до о.т. 47; улица от
о.т. 48 – о.т. 18 до о.т. 17; улица от о.т. 18 – о.т. 8
до о.т. 9; улица от о.т. 8 до о.т. 6. Проектите са
изложени в район ,,Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез район
,,Панчарево“.
4883
71. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са изработени про
екти на планове за регулация и застрояване, м.
с. Войняговци, и план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУ Т за ПИ с идентификатори 11884.5596.26,
11884.5597.156 и 11884.5595.9 от КККР на с. Вой
няговци, район „Нови Искър“, за създаване на
нови УПИ VІІ от кв. 26; УПИ І от кв. 26а; УПИ
І от кв. 27а; нова улица по о.т. 79 – о.т. 79а – о.т.
79б – о.т. 79в – о.т. 79г – о.т. 79д; нова улица по
о.т. 79б – о.т. 79е, които са изложени в район „Нови
Искър“. Заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проектите на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Нови Искър“.
4865
58. – Областният управител на област Бла
гоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № РС-043 от
14.06.2016 г. за строителството на обект: „Изграж
дане на оптична кабелна линия в съществуваща
и нова канална тръбна мрежа с начална точка
обект БС BLG0182 „РУПИТЕ НОВА“ на „Мо
билтел“ – ЕАД, община Сандански, и крайна
точка обект БС BLG0129 на „Мобилтел“ – ЕАД,
в гр. Петрич, община Петрич, област Благоев
град“. Възложител е „Мобилтел“ – ЕАД, София,
ул. Кукуш 1. Местоположението на обекта е на
територията на община Сандански и община Пет
рич, област Благоевград. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Вър
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ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областната администрация – Благоевград.
4938
15. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на водопровод и канализация
до имот с идентификатор 04279.142.20 в местността
Песока-оранжерии по кадастралната карта на
Благоевград с трасета и сервитути, засягащи и
ограничаващи ползването на имоти с иденти
фикатори 04279.104.6 (полски път – общинска
собственост), 04279.141.8 (полски път – общинска
собственост) и 04279.142.16 (полски път – об
щинска собственост) по кадастралната карта на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
4994
12. – Община Божурище, Софийска област, на
основание на чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен про
ект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект: Външно електрозахранване на прием
но-предавателна станция (ППС) SO 1451_Mala
Rakovitsa в ПИ 044025, с. Мала Раковица, об
щина Божурище, област Софийска. Трасето се
движи по горски път № 045036, пресича горски
път № 045002 и продължава по № 044026 до ПИ
045025. Проектът на ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
4866
13. – Община Божурище, Софийска област, на
основание на чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен про
ект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Външно ел. захранване на „Еднофамилна
жилищна сграда“ УПИ XI-166015, кв. 3, по плана на
с. Хераково, община Божурище, област Софийска.
Трасето преминава през имот с идентификатор
№ 77246.0.47. Проектът на ПУП – парцеларен план
е изложен за разглеждане в Община Божурище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
4867
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3. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация
за кв. 16а УПИ ХХХІІ-7309 за „Производственоскладова и общественообслужваща дейност“ и
кв. 16 и УПИ Х – „Водно стопанство“ – АД, по
плана на Велико Търново – промяна на уличната
регулация между ОК 2795е и ОК 2795д. Проектът
се намира в общинската администрация, стая 507.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4922
1. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: Ел. захранване на съоръже
ния на подобект Радиорелейна станция – с. Горни
Цибър – ПИ № 017075, местност До село, земли
ще с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област
Монтана. Проектът на ПУП – ПП е изложен
в стая № 12 на общинската администрация и
може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Вълчедръм в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4930
49. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парце
ларен план за трасе на захранващ водопровод с
дължина на трасето 113 м, започващ от уличен
водопровод ∅ 63 ПЕВП, преминаващ през имо
ти, общинска собственост – ПИ № 000431 – път
ІV клас, и ПИ № 000141 – напоителен канал, по
КВС на землище с. Паталеница, до ПИ № 001067,
местност Говедарски път, по КВС на землище
с. Паталеница, съгласно изчертаното със синьо
трасе и сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
4966
33. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за ,,Газоснаб
дяване на община „Марица“ – отклонение от
разпределителния газопровод извън границите
на урбанизираната територия на община „Ма
рица“ – клон 2 за захранване на ПИ 78080.93.277
(„МВК Трак Бъс България“ – АД), ПИ 78080.28.84
(„Сиенит Холдинк“) и ПИ 78080.112.358 по КК на
с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в 30-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
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вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
5004
20. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за кв. 676 и кв. 715,
парк „Юнак“, гр. Сливен, като отпада улица от
о.т. 3053 до о.т. 3054, проектира се нова улица,
проведена по северната регулационна граница на
УПИ ІІ – „За обществено обслужване“, в кв. 676,
което води до промяна на регулационните граници
на кв. 676 и кв. 715; отпадат УПИ І – „За болни
ца“, в кв. 715 и УПИ І – „За спортен атракцион
и озеленяване“, в кв. 676 и се образува нов УПИ
І – „За болница“ в кв. 715. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4973
486. – Община гр. Средец, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за трасе
на външен водопровод през поземлени имоти:
№ 000133 – селскостопански горски ведомствен
път – общинска собственост, № 000134 – сел
скостопански горски ведомствен път – общин
ска собственост, № 000098 пасище – общинска
собственост, № 019132 – селскостопански гор
ски ведомствен път – общинска собственост,
№ 019139 – селскостопански горски ведомствен
път – общинска собственост, и № 019149 – паси
ще – общинска собственост, по КВС на с. Загорци,
община Средец, област Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят с проекта, който се намира
в общината, и да направят писмени възражения
и искания по него, ако има такива.
4923
1. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 и 12, изречение последно ЗУТ обявява, че
във връзка с издадена Заповед № ДС04/0015 от
23.09.2015 г. на областния управител на област
Ямбол за разрешение за изработване на ком
плексен проект за инвестиционна инициатива за
обект „Разпределителен газопровод до склад за
готова продукция на „ЛИДЛ България“ ЕООД
енд КО“ – КД, с. Кабиле, община „Тунджа“, е из
работен подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план за обект: „Трасе на разпределителен
газопровод до склад за готова продукция на
„ЛИДЛ България ЕООД енд КО“ – КД, с. Ка
биле, община „Тунджа“, преминаващ през тери
торията на община Ямбол в поземлени имоти
с идентификатори 87374.72.673 и 87374.69.644 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, и през тери
торията на община „Тунджа“, област Ямбол, в
поземлени имоти № 000281, 000275, 000212, 000104,
6.55, 000311 по КВС на землището на с. Кабиле,
община „Тунджа“. Проектът за ПУП – парцела
рен план е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
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заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
(в частта му на територията на община Ямбол)
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4939
28. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – пар
целарен план на обект: Подготовка на проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас – Фаза 2“, Проект 2: Премахване
на прелезите и изграждане на надлези/подлези
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
подобекти: 22: Прелез на км 171+620 и обхваща
поземлени имоти: 0.20, 0.24, 0.42, 0.68, 0.302, 0.303,
0.304, 0.325, 0.477, 0.478, 0.618, 0.808, 29.13, 29.14,
29.18, 47.54 и 48.17 в землището на с. Безмер,
община „Тунджа“, област Ямбол; 23: Прелез на
км 187+590 и обхваща поземлени имоти: 0.234,
0.236, 0.238, 0.240, 0.242, 0.269, 0.454, 0.604, 21.50,
21.51, 22.20, 22.21, 22.65, 23.11, 23.25, 23.26, 23.27,
23.28 и 23.30 в землището на с. Кабиле, община
„Тунджа“, област Ямбол; 24: Прелез на км 192+625
и обхваща поземлени имоти: 0.74, 0.75, 0.77, 0.79,
0.122, 0.214, 0.231, 0.241, 0.250, 0.253, 0.259, 0.280,
0.284, 12.1, 12.5, 12.9, 12.14, 14.350, 14.361, 14.370,
16.252, 16.260, 16.269, 17.32, 17.40, 17.51 и 90.24 в
землището на с. Завой, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „АТО и С“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4996
31. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинте
ресованите лица, че е допуснат за разглеждане
и обявяване от Общинския експертен съвет по
устройство на територията ПУП – ПП (парцела
рен план) за обект: „Подземни оптични мрежи
в община Иваново“, в землищата на с. Мечка
и с. Сваленик, община Иваново, област Русе.
Проектът се намира в Дирекция „УТОСХД“ в
административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска 75, ет. 1, стая № 6
„Устройство на територията“. Заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения,
предложения и искания по проекта в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4974
2. – Община с. Руен, област Бургас, на ос
нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е из
работен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на водовземно съоръжение (каптиран извор) и
захранващ водопровод за обект: „Чешма в урегу
лиран поземлен имот (УПИ) I-92, квартал 81 по
ПУП – план за регулация (ПР) и план за регула
ция и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват
поземлен имот (ПИ) с № 000092, намиращ се в
местността Тикенлика, по картата за възстанове
ната собственост (КВС) на землище с. Билка с
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единен класификатор за административно-тери
ториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
04056, община Руен, област Бургас“, и с адми
нистративен адрес: с. Билка 8551, община Руен,
област Бургас. В едномесечен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация.
4940

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Национално сдружение на частните болници“
със седалище и адрес на управление гр. София,
район „Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 115А,
ет. 3, офис 18, сдружение „Център за защита пра
вата в здравеопазването“ със седалище и адрес на
управление София, ул. Нишава 121, Сдружение на
общинските болници в България със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Княз Александър
Батенберг I № 7, и сдружение „Българска болнична
асоциация“ със седалище и адрес на управление
София, бул. Джеймс Баучер 76, срещу Наредба
№ 10 от 4.03.2010 г. за утвърждаване на медицин
ски стандарт „Анестезия и интензивно лечение“,
издадена от министъра на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2010 г.; изм., бр. 64 и 92 от 2010 г.
и бр. 32 от 2014 г.), по което е образувано адм.
дело № 5339/2016 г. по описа на Върховния ад
министративен съд, седмо отделение, насрочено
за 26.09.2016 г. от 11 ч., зала № 3.
4987
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в АС – Враца,
е образувано адм. дело № 292 по описа за 2016 г.
по протест на Окръжната прокуратура – Враца, с
който е оспорена т. 13, приложение към чл. 38в
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на терито
рията на община Враца. Делото е насрочено за
20.09.2016 г. от 11 ч.
5022
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъ
пило оспорване от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, ЕИК 000670680, София,
бул. Цар Освободител 15, чрез доц. доктор Георги
Вълчев, и.д. ректор по пълномощно № 70-56-162 от
18.12.2015 г., срещу Решение № 106 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет при Община Балчик, с което
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
е одобрил ПУП – план за регулация и застрояване
за УПИ VІ-157 – „за паметник на културата“, и
УПИ VІІ-156 и ОТ 21А и ОТ 730 в кв. 7 по плана
на КЗ „Двореца“, гр. Балчик. По оспорването е
образувано адм. дело № 215/2016 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич.
4971
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А дминистративни ят съд – Пловдив, Х V І
състав, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съоб
щава, че е образувано адм. дело № 1278/2016 г.
по жалби на „СОУСА“ – ЕООД, Асеновград, и
Ясен Кальов Хаджийчев от Асеновград срещу
глава втора, раздел ІІ – чл. 26 до чл. 32, ведно с
приложение № 1 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услу
ги на територията на община Асеновград, приета
с Решение № 344 от 27.04.2016 г. на Общинския
съвет – Асеновград. Делото е със страни – жалбо
податели: „СОУСА“ – ЕООД, Асеновград, и Ясен
Кальов Хаджийчев от Асеновград, и ответник:
Общинският съвет – Асеновград, и е насрочено
за 30.09.2016 г. от 10,30 ч.
4991
Административният съд – Разград, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – Разград, против
разпоредбата на чл. 45в, ал. 7 от Наредба № 9
за определянето и администрирането на мест
ните такси и цени на услуги на територията на
община Завет, приета с решение на Общин
ския съвет – гр. Завет, по който е образувано
административно дело № 73/2016 по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
13.09.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на уст
ните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
5055
Административният съд – Смолян, съобщава,
че на основание чл. 188 АПК е образувал адм. д.
№ 142/2016 г. по протест на Окръжната прокура
тура – Смолян, срещу разпоредбата на чл. 28з от
Наредба № 7 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на терито
рията на община Баните, приета от Общинския
съвет – с. Баните, с Решение № 112 от 9.11.2012 г.,
а самата наредба е приета с Решение № 344 по
протокол № 36 от 8.12.2006 г. Съдът уведомява,
че делото е насрочено за 21.07.2016 г. от 14,10 ч.,
като заинтересованите лица могат да поискат с
писмена молба да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна наред с администра
тивния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
4970
Административният съд – София-град, уведо
мява всички заинтересовани лица, че е образувано
административно дело № 7745/2015 г. по описа на
ІІ отделение, 36 състав, насрочено за 29.09.2016 г.
от 11 ч. по жалба срещу Решение № 162 от
26.03.2015 г. по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на
Столичния общински съвет в частта му по т. 2,
с която е одобрен проект за план за регулация
за откриване на задънена улица от осева точка
8г – 8ж до осева точка 8з. В едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в „Държа
вен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
5056
Софийският градски съд, I гр. отделение,
8 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 10337/2012 по иск по чл. 45 ЗЗД за осъждане
на ответниците да заплатят на ищцата обез
щетение за причинени в периода от 9.02.1999 г.
до 24.07.2007 г. имуществени вреди в размер
500 000 лв. и неимуществени вреди в същия размер
ведно със законната лихва, заведен от Кристияна
Венелинова Вълчева със съдебен адрес: София,
ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 3 – 5, адв.
дружество „Доковска, Атанасов и съдружници“,
срещу Харб Абер Дербал, Джума Абдуллах АлМишри, Салим Джума Салим, Абделмаджид
Ал-Шол, Мустафа Талаха, Абдел Ал-Наас, Осама
Шаабан Мохамед, Мустафа Рамадан, Мохамед
Ал-Харари, Абдул Хафид, Ахмед Ел-Хароби и
Муса Исмаил Абу-Сабия, всичките граждани
на Либийската арабска джамахирия, които като
ответници в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подадат писмен
отговор на исковата молба, която се намира в
деловодството на съда, по реда на чл. 131 ГПК.
4972
Бургаският районен съд, V ІІ граж данска
колегия, съобщава на Трандафил Панайотов
Трандафилов с последен известен адрес Созопол,
че има заведено гражданско дело № 3185/2015 г.
от Балас Христов Дракопулов с правно основа
ние – иск за делба. Същият да се яви в Районния
съд – Бургас, ул. Александровска 101, ет. 3, за
връчване на препис от исковата молба и прило
женията към нея за отговор в едномесечен срок
по реда на чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5005
Великотърновският районен съд, 5 състав,
уведомява Ердит Матука, роден на 23.05.1980 г.
в Албания, с неизвестен адрес и без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република Бъл
гария, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 800/2016 г., образувано по предявен от Петя
Йорданова Дойкова иск по чл. 127а СК, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в дело
водството на ВТРС за връчване на съобщение
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и прило
женията към нея.
4969
Районният съд – гр. Нови пазар, граждан
ска колегия, І състав, призовава Питър Ричард
Мартланд, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 29.07.2016 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 362/2016 г., заведено от „Енерго Про Про
дажби“ – АД, с пр. основание чл. 124 ГПК във
връзка с чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5057
Пловдивският районен съд, V бр. състав,
призовава Давид Лукаш Сайдак, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 26.07.2016 г. в 16,30 ч.
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като ответник по гр.д. № 5313/2016 г., заведено от
Виктория Венцеславова Сайдак от гр. Пловдив,
за развод. Ако въпреки публикацията ответникът
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
5024
Софийският районен съд, 76 състав, призовава
Марсел Вервей с известен по делото адрес София,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 103, вх. Д, ап. 111, да се
яви в деловодството на съда в 30-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
за получаване на книжа по гр. д. № 20654/2016 г.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5023
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 462/2016 г. по описа на съда по предявено на
15.03.2016 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ с
цена на иска 589 735,56 лв., за отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ:
Апартамент с площ 62,20 кв. м, състоящ се от
две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре,
ведно с 1/2 ид. ч. от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж върху общинска
земя при граници: изток – улица, запад – апар
тамент, север – външен зид, юг – външен зид,
намиращ се в с. Черно море, община Бургас,
кв. Милиция, ул. Михаил Дойчев 39А, построен в
УПИ ІІІ-1632, кв. 139 по плана на с. Черно море,
при граници: изток – улица; запад – УПИ IV1633, север – УПИ ІІ-1631, юг – улица, придобит
с нотариален акт № 146, том 11, дело № 2793 от
4.04.2007 г. на Службата по вписванията – Бур
гас. Пазарна стойност към настоящия момент:
53 530 лв.
Паянтова жилищна сграда със застроена площ
90 кв. м, с реално ползване на стая с прозорци
на изток и на север, с една кухня с прозорец
на изток и едно антре с прозорец на изток, със
самостоятелен вход за това жилище и с площ
на частта 45 кв. м, сградата се намира в Бургас,
кв. Победа, ул. Волга 14, построена в дворно
място, съставляващо УПИ XVІІ-213 в кв. 12 по
плана на кв. Победа, урегулиран, 512 кв. м, при
граници: север – УПИ І-203, 204; изток – УПИ
XII-206; запад – ул. Волга, юг – УПИ XVI-220,
придобит с нотариален акт № 32, том 41, дело
№ 10129 от 26.09.2007 г. на Службата по впис
ванията – Бургас, и нотариален акт № 99, том
40, дело № 9967 от 24.09.2007 г. на Службата по
вписванията – Бургас. Пазарна стойност към
настоящия момент: 26 400 лв.
Поземлен имот с площ 1700 кв. м, предста
вляващ поземлен имот № 879 – извън регулация,
по плана на гр. Камено, област Бургас, при
граници: изток – ПИ № 876, североизток – ПИ
№ 877, север – ПИ № 876, запад – ПИ № 878,
юг – път, придобит с нотариален акт № 152, том
43, дело № 10760 от 9.10.2007 г. на Службата по
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вписванията – Бургас. Пазарна стойност към
настоящия момент: 5950 лв.
Дворно място с площ 430 кв. м, урегулирано,
в парцел № Х-904 в кв. 79 по плана на гр. Ка
мено, област Бургас, целият с площ 510 кв. м,
от които собствени 430 кв. м и придаваеми
40 кв. м от имот пл. № 903 и 40 кв. м от имот
пл. № 906, за които регулационните сметки не
са уредени, при граници: улица, парцел XI-903,
парцел IV-904, парцел V-905 и парцел ІX-906,
ведно с построената жилищна сграда с площ
50 кв. м, придобит с нотариален акт № 166, том
43, дело № 10775 от 10.10.2007 г. на Службата по
вписванията – Бургас. Пазарна стойност към
настоящия момент: 16 620 лв.
Нива с площ 4030 кв. м, четвърта категория,
намираща се в м. Съзлъците и съставляваща
имот № 102008 по плана за земеразделяне на
землището на с. Тръстиково, община Камено,
област Бургас, при граници и съседи: имоти
№ 000208 – полск и път на Община Камено,
102007 – нива, № 1020009 – нива, при следните
ограничения на имота: електропровод 20 kV, на
10 м от двете страни на крайните проводници
или 11 м от оста не могат да се строят сгради,
съоръжения и да се засажда високостеблена
растителност, придобит с нотариален акт № 174,
том 44, дело № 11069 от 16.10.2007 г. на Службата
по вписванията – Бургас. Пазарна стойност към
настоящия момент: 2620 лв.
300/770 кв. м от урегулиран поземлен имот
№ VI-1399 в квартал 97 по плана на с. Черно
море, община Бургас, целият урегулиран, с площ
770 кв. м, при граници на имота: улица, УПИ
№ VII-1400, XIX-1412, ХХ-1413, V-1398, ведно с
построена в имота едноетажна полумасивна жи
лищна сграда с площ 80 кв. м в североизточната
част на имота, придобит с нотариален акт № 22,
том 54, дело № 13356 от 29.11.2007 г. на Службата
по вписванията – Бургас. Пазарна стойност към
настоящия момент: 39 990 лв.
Дворно място с площ 1000 кв. м, представля
ващо поземлен имот № 165 – извън регулация,
по плана на гр. Камено, област Бургас, ведно с
построената жилищна сграда 120 кв. м, жилищна
сграда 12 кв. м, навес 55 кв. м, при граници и
съседи: изток – К. Драганов, юг – Д. Драганов,
север – Т. Георгиев, и запад – улица, придобит
с нотариален акт № 33, том 28, дело № 7191 от
27.06.2008 г. на Службата по вписванията – Бур
гас. Пазарна стойност към настоящия момент:
39 900 лв.
Дворно място с площ 1175 кв. м, съставля
ващо УПИ XV-114 в кв. 14, при граници: из
ток – УПИ VI-98, запад – улица; север – УПИ
V-99; юг – УПИ XIV-97 по плана на с. Житосвят,
община Карнобат, област Бургас, ведно с по
строената масивна жилищна сграда с площ
50 кв. м, чийто приземен етаж се състои от
две стаи и салон и надземния – от две стаи и
салон, придобит с нотариален акт № 194, том
21, дело № 4262 от 17.12.2008 г. на Службата по
вписванията – Карнобат. Пазарна стойност към
настоящия момент: 11 730 лв.
1/2 идеална част от дворно място с площ 2830
кв. м, пл. № 501.138 по плана на с. Белила, об
щина Средец, област Бургас, ведно с построената
масивна едноетажна жилищна сграда с площ
34 кв. м, придобит с нотариален акт № 39, том
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5, вх. peг. № 1066 от 29.09.2011 г. на Службата по
вписванията – Средец. Пазарна стойност на 1/2
ид. ч. към настоящия момент: 6980 лв.
Товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел
„207 Д“, peг. № А 7514 В А, рама № 60136710583318,
двигател № 616010264480683533, цвят – бял, дата
на първоначална регистрация – 28.06.1983 г.,
придобит на 20.11.2006 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 2200 лв.
Лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“,
peг. № A 7640ВК, рама № WF0ZXXGBVZMY62049,
двигател № MY62049, цвят – тъмносин металик,
дата на първоначална регистрация – 12.07.1991 г.,
придобит на 20.12.2006 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 1200 лв.
Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Брава“,
peг. № А 3429 КА, рама № ZFA18200004904463, дви
гател № 182А40000106610, цвят – черен металик,
дата на първоначална регистрация – 20.08.1999 г.,
придобит на 19.02.2007 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 800 лв.
Специален автомобил марка „ИФА“, модел
„В 50 Л“, peг. № А 8144 К А, рама № 8013205,
двигател № 27992377821132, цвят – оранжев, дата
на първоначална регистрация – 18.08.1992 г.,
придобит на 30.05.2007 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 2500 лв.
Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Ме рц ед е с“, м о 
дел „М Б 10 0 Д“, peг. № А 5397 К К , ра ма
№ VSA63133413097326, двигател № 61696310135708,
цвят – жълт, дата на първоначална регистра
ция – 5.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г. Па
зарна оценка към настоящия момент: 3100 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „318“,
peг. № А 8098 ВВ, рама № WBACA31040Л307949,
двигател № 0466А11111001727907, цвят – бор
до металик, дата на първоначална регистра
ц и я – 22.02.1993 г., п ри доби т на 5.05.20 08 г.
Пазарна оценка към настоящия момент: 1800 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
peг. № А 3220 КМ, рама № VSX000073R6059613,
двигател № X12SZ19162071, цвят – сив металик,
дата на първоначална регистрация – 30.03.1994 г.,
придобит на 17.07.2008 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 400 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „725 ТДС“,
peг. № А 1444 КН, рама № WBAGE01030DH85427,
д ви гат ел № 256Т130 438513, ц вя т – т ъм нозе
лен металик, дата на първоначална регистра
ция – 6.03.1998 г., придобит на 4.11.2008 г. Па
зарна оценка към настоящия момент: 3500 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Вито
112“, peг. № А 7937 КН, рама № VSA63809413277489,
двигател № 61198050090900, цвят – бял, дата на
първоначална регистрация – 1.01.2000 г., придо
бит на 8.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 3000 лв.
Лек автомобил марка „Фолксваген“, мо
д е л „ П а с а т “, p e г. № А 8 9 6 5 К Н , р а м а
№ W V W Z Z Z 3BZ X E051942 , ц вя т – све тлоси в
ме т а л и к , д ат а н а п ърв он ач а л н а р ег ис т ра
ци я – 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г.
Пазарна оценка към настоящия момент: 1000 лв.
Лек автомобил марка „ВАЗ“, модел „21102“,
peг. № А 3256 ВА, рама № ХТА21102030652408,
двигател № 21110902418, цвят – жълт, дата на пър
воначална регистрация – 13.02.2004 г., придобит
на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 1500 лв.
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Лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“,
peг. № А 1450 ВА, рама № WBAHB51060BD39326,
двигател № 206S131694966, цвят – бордо металик,
дата на първоначална регистрация – 2.01.1991 г.,
придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 1500 лв.
Лек автомобил марка „Форд“, модел „К А“, peг.
№ А 9451 КК, рама № WF0BXXWPRBVP61893,
двигател № VP61893, цвят – лилав, дата на пър
воначална регистрация – 30.05.1997 г., придобит
на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 1100 лв.
Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а 
г е н “, м о д е л „ Го л ф“, p e г. № А 4 6 3 8 K B ,
р а м а № W V W Z Z Z1 H Z N B 0 2 6111 , д в и г а т е л
№ A BD075428, цвят – бял, дата на първона
чална регистрация – 19.05.1992 г., придобит на
22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 700 лв.
Лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“,
peг. № А 7259 КМ, рама № VF1B56BK511661707,
двигател № F3PD720I014384, цвят – черен металик,
дата на първоначална регистрация – 30.10.1995 г.,
придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към
настоящия момент: 1100 лв.
Сумата в размер 3684,64 лв., представляваща
разликата между внесената през 2008 г. сума и
преведената към НАП сума, внесена на каса от
проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове с IBAN № BG68UBBS78231010220513,
открита в „ОББ“ – АД.
Су мата в размер 20 0 0 0 лв., представл я
ва ща ра внос т ой нос т та на усвоен и я к ред и т
по разплащателна сметка в левове с IBA N
№ BG52RZBB91551016103915, открита в „Райфай
зенбанк (България)“ – ЕАД.
Сумата в размер 7862,44 лв., представлява
ща вноска на каса по разплащателна сметка в
евро IBAN № BG17CRBA98984400923313 в „Алфа
Банка“ – клон България.
Сумата в размер 11 213,06 лв., внесена на каса
(след приспаднати погасителни вноски и битови
разходи) по разплащателна сметка № 4197191 в
левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер на 42 365 лв., представля
ваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка № 4197191 в левове, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 6946,13 лв., представляваща
равностойността от погасения кредит по разпла
щателна сметка № 4197191 в левове, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 54 859,29 лв., представляваща
равностойността на усвоения кредит по разпла
щателна сметка № 16732761 в левове, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 10 000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 16.05.2005 г.
Сумата в размер 10 000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 5.07.2005 г.
Сумата в размер 4000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 19.07.2005 г.
Сумата в размер 10 000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 11.10.2005 г.
Сумата в размер 6500 лв. отпусната в заем
от проверяваното лице на 12.07.2006 г.
Сумата в размер 10 000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 4.10.2006 г.
Сумата в размер 4000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 26.05.2008 г.
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Сумата в размер 4000 лв., отпусната в заем
от проверяваното лице на 2.12.2008 г.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
вземане на проверяваното лице.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 7690 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
то на следния недвижим имот: дворно място с
площ 655 кв. м, представляващо УПИ XI-856 в
кв. 54, при граници: улица, УПИ ХІІ-856, УПИ
Х-856 по плана на гр. Камено, област Бургас.
Сумата в размер 28 945 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към датата
на отчуждаването на недвижим имот – масивна
двуетажна жилищна сграда със застроена площ
70 кв. м, построена в източната част (откъм
ул. Опълч енска) на УПИ ХІІ-423 в кв. 19 с площ
548 кв. м, при граници и съседи: юг – УПИ XI-431,
запад – ул. Г. Делчев, север – ул. Опълченска,
изток – УПИ VІІ-424, 425, с административен ад
рес ул. Опълченска 24А, по плана на кв. Победа,
гр. Бургас, и преобразуваната сума за закупува
нето на друг недвижим имот – дворно място в
гр. Камено, област Бургас (придобит с нотариален
акт № 33, том 28, дело № 7191/27.06.2008 г. на
Службата по вписванията – Бургас).
Сумата в размер 15 350 лв., представляваща
стойността към датата на отчуждаването на
следния недвижим имот: земеделска земя с
площ 1000 кв. м, намираща се в м. Острицата
и съставляваща имот № 503702 в землището на
с. Банево, община Бургас, ведно с построената
в имота едноетажна паянтова постройка с площ
30 кв. м и трайни насаждения в имота, при
граници на имота: от двете страни – улици и
имоти № 701, 703, 503, 880.
Сумата в размер 62 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на следния недвижим имот: апартамент № 5
с площ 58,47 кв. м, намиращ се в Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 35, вх. 1, ет. 2.
Сумата в размер 500 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
peг. № А 6413 ВВ, рама № W0L000089M5095666,
двигател № C18NZ14049336, цвят – жълт, дата на
първоначална регистрация – 11.04.1991 г., придо
бит на 24.01.2005 г., в собственост до 25.04.2012 г.
С у мата в ра змер 20 0 л в., п редс та в л я ва
щ а п а з арн ат а с т ой но с т к ъм п р ек рат я в а не
на рег ис т ра ц и я та на лек а вт омоби л марка
„Ланчия“, модел „Дедра 1,6“, peг. № А 0765
BP, р а м а № Z L A 8 350 0 0 0 0 0 76 470 , д в и г а т е л
№ 835А10007649164, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистрация – 27.06.1990 г.,
придобит на 21.03.2006 г., прекратена регистра
ция на 28.01.2008 г.
Сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност към прекратяване на ре
гистрацията на лек автомобил марка „Форд“,
моде л „Тра н зи т “, peг. № А 2 629 ВВ, ра ма
№ W F 0H X XGBV H PC16 6 8 7, д ви г ат е л № PC
16687, цвят – бял, дата на първоначална регис
трация – 28.10.1993 г., придобит на 23.05.2006 г.,
прекратена регистрация на 10.10.2012 г.
Су мата в размер 120 0 лв., представл ява
ща разликата между пазарната стойност към
датата на отчу ж даването на лек автомобил
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марка „Мерцедес“, модел „Е 200“, peг. № А
0113 АТ, рама № WDB1240211В223751, двигател
№ 10296310057144, и преобразуваната сума за
закупуването на лек автомобил марка „Мерце
дес“, модел „250 Д“, peг. № А 7157 К А, придобит
на 4.10.2007 г.
С у мата в ра змер 30 0 л в., п редс та в л я ва
щ а п а з арн ат а с т ой но с т к ъм п р ек рат я в а не
на рег ис т ра ц и я та на лек а вт омоби л марка
„Мерцеде с“, модел „250 Д“, peг. № А 7157
К А , ра ма № W DB12 412 51 А761027, д ви г ат е л
№ 60291210106349, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистраци я – 31.05.1988 г.,
придобит на 4.10.2007 г., прекратена регистрация
на 24.09.2014 г.
Сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност към прекратяване на ре
гистрацията на лек автомобил марка „Форд“,
моде л „Тра н зи т “, peг. № А 5035 АТ, ра м а
№ WF0KXXGBVKJT87747, двигател № DS06261,
цвят – син, дата на първоначална регист ра
ци я – 10.01.1989 г., п ри доби т на 2.11.20 07 г.,
прекратена регистрация на 10.10.2012 г.
Сумата в размер 500 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към дата
та на отчуждаването на лек автомобил марка
„БМВ“, модел „318 И“, peг. № А 0022 ВВ, рама
№ W BACA910 0 0K A90994, и преобразу ваната
сума за закупуването на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „С 180“, peг. № А 9396 ВХ,
придобит на 13.12.2007 г.
Сумата в размер 2200 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към да
тата на отчуждаването на лек автомобил мар
ка „Мерцедес“, модел „С 180“, peг. № А 9396
ВХ , ра ма № W DB2 02 0181 A031878, д ви г ат ел
№ 11192010018343, и преобразуваната сума за
закупуването на лек автомобил марка „Опел“,
модел „Корса“, peг. № А 3220 КМ, придобит на
17.07.2008 г.
Сумата в размер 300 лв., представляваща па
зарната стойност към прекратяване на регистра
цията на лек автомобил марка „Пежо“, модел „406“,
peг. № А 9186 КК, рама № VF38BLFYE81094900,
двигател № RFR10KJT82013900, цвят – светло
сив металик, дата на първоначална регистра
ция – 18.08.2000 г., придобит на 24.03.2008 г.
Сумата в размер 6900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
peг. № А 0607 ВВ, рама № WBADF71080BS31835,
двигател № 256Т122408686, цвят – сив, дата на
първоначална регистрация – 22.05.1997 г., придо
бит на 24.03.2008 г., в собственост до 16.05.2008 г.
Сумата в размер 300 лв., представляваща пазар
ната стойност към прекратяване на регистрацията
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“,
peг. № А 3135 АН, рама № WBAHB110503601644,
двигател № 206К А22344286, цвят – черен, дата
на първоначална регистрация – 12.02.1988 г.,
придобит на 23.04.2008 г.
Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“,
peг. № А 9047 КМ, рама № VF37ERHYE33039722,
двигател № RHY10DYDV400136, цвят – светло
сив металик, дата на първоначална регистра
ция – 18.07.2000 г., придобит на 13.08.2008 г., в
собственост до 14.06.2011 г.
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Сумата в размер 300 лв., представляваща пазар
ната стойност към прекратяване на регистрацията
на лек автомобил марка „Фиат“, модел „Мареа“,
peг. № А 1955 КК, рама № ZFA18500000004533,
двигател № 182А10 0 0 0293180, цвя т – светло
сив металик, дата на първоначална регистра
ция – 30.09.1996 г., придобит на 22.12.2008 г.,
прекратена регистрация на 10.02.2015 г.
Сумата в размер 10 500 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаването на
лек автомобил марка „Шевролет“, модел „Авео“,
peг. № А 2201 КВ, рама № KL1SF697J7B188986,
двигател № F14D3572452K, цвят – жълт, дата на
първоначална регистрация – 26.07.2007 г., придо
бит на 23.12.2008 г., в собственост до 17.11.2010 г.
Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № А 9184 КК, рама № W0L000051S2786581,
д ви г ат е л № C14 SE 0 2C P 0 763, ц вя т – т ъм но 
син металик, дата на първоначална регистра
ция – 5.09.1995 г. придобит на 31.01.2006 г., в
собственост до 15.03.2010 г.
Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“,
peг. № А 8528 ВА, рама № WBAHB11060ВВ44139,
двигател № 206КА22546931, цвят – черен, дата на
първоначална регистрация – 27.11.1989 г., регис
триран в К АТ на името на лицето на 6.06.2007 г.,
в собственост до 1.08.2008 г.
Делото е насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание за 18.10.2016 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ на третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Бургаския окръжен съд по
настоящото дело.
4892
Видинският окръжен съд, гражданско отде
ление, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 80/2016 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество – София,
против Петьо Генчев Костов с постоянен адрес:
с. Държаница, област Видин, ул. Петнадесета
2, Анжела Каменова Иванова с постоянен ад
рес Видин, ж.к. Заводско селище № 4, ет. 1, и
„Херти“ – ЕООД, ЕИК 109506110, със седалище
и адрес на управление: София, ж.к. Люлин, бл.
210, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от Петьо
Генчев Костов с постоянен адрес с. Държаница,
област Видин, ул. Петнадесета 2, с цена на иска
347 740,94 лв. и същото е насрочено за първо
открито заседание на 11.10.2016 г. от 10,30 ч., като
се иска на основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Петьо Генчев Костов: сумата
в размер 98 054 лв., платена от проверяваното
лице за придобиване на дружествени дялове и
собствеността върху предприятието на ЕТ; това
рен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“,
рег. № ВН0316ВС, дата на първа регистрация
26.01.1993 г., рама № WF0K XXGBVKND16061,
придобит с договор за покупко-продажба от
4.11.2010 г.; лек автомобил марка „Фолксва
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ген“, модел „Шаран“, рег. № ВН9049ВТ, дата
н а п ъ р в а р е г и с т р а ц и я 2 0 . 0 3.19 9 8 г., р а м а
№ WVWZZZ7MZVV022208, придобит с договор
за покупко-продажба от 7.06.2013 г.; лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „А 170 ЦДИ“, рег. № ВН
2181ВХ, дата на първа регистрация 1.08.2002 г.,
рама № WDB1680091J814120, придобит с договор
за покупко-продажба от 28.11.2013 г.; сумата в
размер 29,94 лв., внесена по картова сметка в
левове с IBAN № BG05R ZBB 91551090413260,
открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Петьо Генчев Костов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Петьо Генчев Костов:
сумата в размер 500 лв., получена при продажбата
на дружествени дялове от капитала на „Необ
ласт“ – ЕООД, ЕИК 103609858; сумата в размер
18 839 лв., представляваща пазарната стойност на
недвижимо имущество, отчужденото с нотариа
лен акт за покупко-продажба на земеделска земя
№ 158, т. ІІ, рег. № 2753, дело № 358/2006 г. на
нотариус № 025 Цветанка Димитрова, акт № 197,
т. ХІ, д. № 2455/2006 г., вписан в СВ – Видин,
вх. рег. № 3439/9.05.2006 г., а именно: поземлен
имот – нива с площ 240 дка, трета категория,
в местността Равнището, съставляваща имот с
№ 020180, с. Ярловица, ЕК АТТЕ 87549, община
Димово, област Видин; поземлен имот – нива
с площ 280 дка, пета категория, в местността
Даново лице, съставляваща имот с № 090110,
с. Ярловица, ЕК АТТЕ 87549, община Димово,
област Видин; поземлен имот – нива с площ 41
дка, трета категория, в местността Ливадите,
съставляваща имот с № 100140, с. Ярловица,
ЕК АТТЕ 87549, община Димово, област Видин;
поземлен имот – нива с площ 3,999 дка, трета
категория, в местността Есенова бара, съставля
ваща имот с № 110090, с. Ярловица, ЕК АТТЕ
87549, община Димово, област Видин; поземлен
имот – нива с площ 2,999 дка, пета категория,
в местността Върбовско, съставляваща имот с
№ 215120, с. Ярловица, ЕК АТТЕ 87549, община
Димово, област Видин; поземлен имот – нива с
площ 3,499 дка, четвърта категория, в местност
та Дреновете, съставляваща имот с № 260230,
с. Ярловица, ЕК АТТЕ 87549, община Димово,
област Видин; поземлен имот – нива с площ 60
дка, трета категория, в местността Есенова бара,
съставляваща имот с № 120390, с. Ярловица,
ЕК АТТЕ 87549, община Димово, област Видин;
поземлен имот – нива с площ 1,499 дка, четвърта
категория, в местността Делниците, съставля
ваща имот с № 265220, с. Ярловица, ЕК АТТЕ
87549, община Димово, област Видин; поземлен
имот – нива с площ 4,499 дка, пета категория, в
местността Плетени ясени, съставляваща имот
с № 320210, с. Ярловица, ЕК АТТЕ 87549, община
Димово, област Видин.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Анжела Каменова Иванова: сумата
в размер 64 818 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Херти“ – ЕООД, ЕИК 109506110,
представлявано от Петьо Генчев Костов: су
мата в размер 156 20 0 лв., п редставл яваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
и м у щес т во – 9 бр. М ПС, а и мен но: су мата
в размер 9000 лв., получена при продажбата
на товарен автомоби л, марка „Волво“, мо 
дел „ФХ 12.460 ХЛ“, рег. № СА8139НА, рама
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№ YV2A4DBA12B299811, придобит на 8.08.2008 г.,
от ч у ж ден на 19.08.20 08 г.; су мата в размер
10 000 лв., получена при продажбата на товарен
автомобил, марка „МАН“, модел „Ф 2000“, рег.
№ СА 8270МР, рама № WMAT46ZZZYM285009,
придобит на 8.09.2008 г., отчужден на 17.03.2009 г.;
с у мат а в ра змер 10 0 0 0 л в., пол у чена п ри
п р ода ж бат а н а т ов ар ен а в т омо би л , м арк а
„М А Н“, модел „Ф 2000“, рег. № СА8271МР,
рама № WM AT46ZZZYM285180, придобит на
8.09.2008 г., отчужден на 17.03.2009 г.; сумата в
размер 10 000 лв., получена при продажбата на
лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „159“,
рег. № СА8095НА, рама № ZAR93900007101031,
придобит на 8.09.2008 г., отчужден на 17.03.2009 г.;
сумата в размер 14 000 лв., получена при про
дажбата на лек автомобил, марка „Порше“,
модел „911 Ту рбо“, рег. № СА2981МН, рама
№ WP0ZZZ99Z2S681319, придобит на 8.09.2008 г.,
отчужден на 25.03.2009 г.; сумата в размер 4000 лв.,
получена при продажбата на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „Х 5 3.0ДИ“, рег. № СА2073НК, рама
№ WBAFF41010L053204, придобит на 6.10.2008 г.,
о т ч у ж ден на 15.10.20 08 г.; су мата в размер
48 000 лв., получена при продажбата на лек ав
томобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. №СА
2599АС, рама № WAUZZZ8E64A291294, придобит
на 4.08.2008 г., отчужден на 26.08.2008 г.; сумата
в размер 50 000 лв., получена при продажбата
на лек автомобил, марка „Порше“, модел „911“,
рег. № СА3652МН, рама № WP0CA29943S651115,
придобит на 26.09.2008 г., отчужден на 5.12.2008 г.;
сумата в размер 1200 лв., получена при продажба
та на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафи
ра“, рег. № 400Н131, рама № W0L0TGF7512251283,
придобит на 14.07.2008 г., отчужден на 29.07.2008 г.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху иму
ществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд не
по-късно от два месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5058

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
23. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „СК Спортен клуб ИККЕН“ – Со
фия, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 1.08.2016 г. в
11 ч. в София, п.к. 1373, кв. Суходол, ул. Сребро
струй 8, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет и баланс на сдруже
нието за 2015 г. и на междинен финансов отчет
и баланс към 30.06.2016 г.; проект за решение:
ОС приема годишния финансов отчет и баланс
на сдружението за 2015 г. и междинен финансов
отчет и баланс на сдружението към 30.06.2016 г.;
2. приемане на решение за преобразуване на
сдружението чрез вливането на сдружение с
нестопанска цел „ММ А К луб „Барин“ – Со
фия, в сдружение с нестопанска цел „Спортен
клуб ИККЕН“ – София; одобряване на проект
на договор за вливане на сдруженията; проект
за решение: ОС приема решение за вливането
на сдружение с нестопанска цел „ММА Клуб

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

„Барин“ – София, в сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб ИККЕН“ – София; одобрява
проект на договор за вливане на сдруженията;
3. освобождаване на членовете на управителния
съвет от отговорност за периода на дейността
им до датата на провеждане на общото събра
ние; проект за решение: ОС приема решение за
освобождаване на членовете на управителния
съвет от отговорност за периода на дейността им
до датата на провеждане на общото събрание; 4.
приемане на решение за изменение и допълнение
на устава на сдружението; проект за решение:
ОС приема решение за изменение и допълнение
на устава на сдружението; 5. разни. Поканват се
членовете или техните писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
5070
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Си Еф Ей Асоциа
ция“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.08.2016 г. в 18 ч. в Парк-хотел
„Москва“, ул. Незабравка 25, конферанс № 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2015 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 3. приемане промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и на
негово място се избира нов; 4. освобождаване на
досегашния председател на управителния съвет и
избор на нов председател на управителния съвет;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
4884
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство за подпомагане
на 3-то ОДЗ „Патиланско царство“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.08.2016 г. в 16 ч. в София, сградата на ОДЗ
№ 3 „Патиланско царство“, музикален салон,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението; 2. избор на управителен съвет
и председател; 3. други.
4868
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Димитър Стефанов Самсаров“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.08.2016 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението: Варна, ул. Хаджи
Димитър 12, ет. 2, ап. 77, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
сдружение с нестопанска цел „Димитър Стефа
нов Самсаров“, откриване на производство по
ликвидация, определяне срок на ликвидацията;
2. избор на ликвидатор на сдружението; 3. дру
ги. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
4848
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Училищно насто
ятелство – Детско градче“ – Варна, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.08.2016 г. в 18 ч. във Варна, ЦДГ № 3 „Детско
градче“, бул. Република 65, при дневен ред: обсъж
дане на промени в ръководството, освобождаване
и приемане на нови членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4925
2. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб Викинг инс“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание
на членовете на 19.08.2016 г. в 9 ч. във Варна в
седалището на сдружението: ж.к. Владислав Вар
ненчик, бл. 216, вх. 1, ет. 6, ап. 21, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна
на регистрацията на сдружението от частна в
общественополезна дейност, която да осъществява
и извършва занапред; 2. приемане на нов устав
на сдружението във връзка с взетото решение
за промяна на сдружението и извършване на
общественополезна дейност. Регистрирането
на съдружниците за участие в събранието ще
започне в 8,30 ч. на 19.08.2016 г. във Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 216, вх. 1, ет. 6, апар
тамент 21. Пълномощниците на съдружниците
се легитимират с лична карта и нотариално
заверено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
4980
1. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб Ахил – Варна“ – Варна, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 27, 28 и 29 от устава
на сдружението и свое решение от 30.05.2016 г.
свиква редовно общо събрание на сдружението на
22.08.2016 г. в 10 ч. на адрес: Варна, ж.к. Изгрев,
бл. 40, ет. 2, ап. 10, п.к. 9015, при следния дневен
ред: 1. приемане на изменение на наименованието
на сдружението от „Спортен клуб Ахил – Варна“
на „Спортен клуб Ахил С.Г. Груп“; 2. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружение
„Спортен клуб Ахил – Варна“; 2.1. приемане на
изменение и допълнение на чл. 2, ал. 1 от уста
ва; 2.2. приемане на изменение и допълнение на
чл. 28, ал. 1 от устава; 2.3. приемане на изменение
и допълнение на чл. 28, ал. 3 от устава; 3. прие
мане на актуализиран устав на сдружението; 4.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, в случай че
не бъде събран нужният кворум, общото събрание
се отлага за един час по-късно и ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред, като
ще се счита за законно.
5052
1. – Управителният съвет на Яхтклуб – Коз
лодуй, Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на яхтклуба на 17.08.2016 г.
в 18,30 ч. в пицария „Ла Роча“ в сградата на
Нотариата, ул. Кирил и Методий 3, в гр. Козло
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дуй при следния дневен ред: 1. прием на нови
членове; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
избор на председател на сдружението; 4. промяна
в устава; 5. разни.
4924
1. – Управителният съвет на юридическото
лице с нестопанска цел „СКТМ Монтана“, Мон
тана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.08.2016 г. в 10 ч. в Монтана, ж.к.
Пъстрина, бл. 4, вх. А, ап. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на „СКТМ Монтана“
през 2015 г.; 2. финансов отчет за дейността на
клуба през 2015 г.; 3. приемане на проектобюджет
на „СКТМ Монтана“ за 2016 г.; 4. избор на нов
управителен съвет на „СКТМ Монтана“; 5. изме
нение на устава на „СКТМ Монтана“; 6. посочване
на лице, което да извърши всички действия по
вписването на промени в „СКТМ Монтана“ в
съда и в други институции. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4998
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
борба „Камен Лозанов“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 31.08.2016 г. в 17 ч. в административния офис
на сдружението в Плевен, ул. Васил Априлов
49, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. промени в управителния съвет
на сдружението; 3. промени в контролния съвет
на сдружението; 4. приемане на основни насоки
и програма за дейността на сдружението; 5. раз
ни. Канят се всички членове да вземат участие
в работата на общото събрание и гласуването по
въпросите от дневния ред. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе в съответствие
с чл. 27 ЗЮЛНЦ.
5027
2. – Управителният съвет на Българо-китай
ската търговско-промишлена палата, Пловдив, на
основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23, 25
и чл. 26, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението, което
ще се проведе на 15.08.2016 г. в 13 ч. в Пловдив,
бул. Освобождение 75, при следния дневен ред:
1. приемане на дневния ред на събранието; 2.
предложение на УС за смяна на седалището на
БКТПП от Пловдив, бул. Освобождение 75, в
София, ул. Козяк 21А, вх. А, ет. 1, ап. 2. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението,
участват в общото събрание чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
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за това лица. При липса на кворум на основание
чл. 26, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден на същото
място и при същия дневен ред в 14 ч.
4981
17. – Управителния съвет на Волейболен клуб
„Струмска слава“, Радомир, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 20.08.2016 г. в 16 ч. в седалището
на сдружението в гр. Радомир, област Перник,
ул. Батенберг 17, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на Волейболен
клуб „Струмска слава“, Радомир; 2. промени в
устава на клуба; 3. избор на нов председател;
4. избор на нов управителен съвет; 5. прием на
нови членове; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 17 ч. независимо от присъстващите на
същото място, при същия дневен ред. Подгот
вените отчети за дейността на клуба и проект
за промени в устава ще бъдат предоставени на
разположение на членовете в седалището на
клуба от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на поканата за свикване на извънредно
общо събрание.
4954
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Професионален спортен клуб по вдигане на
тежести и падел тенис – Атлас“ – Сливен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.08.2016 г. в 10 ч. в София,
ул. Съборна 5, ет. 3, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове от управителен
съвет; 2. промяна на устава на сдружението; 3.
приемане на основните насоки и програма за
дейността на сдружението; 4. разни. Канят се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание.
4997
5. – Управителният съвет на УН „Фисека“
при НУ „Васил Левски“ – с. Черенча, община
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.07.2016 г. в 11 ч. в читалищния
салон на с. Черенча, ул. Фисек 13, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на училищното
настоятелство за изминалия период; докладва
председателят на УН; 2. освобождаване и приемане
на нови членове на училищното настоятелство;
докладва председателят на УН; 3. избор на нов
управителен съвет; докладва председателят на УН;
4. предложения за обсъждане на други актуални
за УН въпроси; докладва председателят на УН.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5069
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