ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 77

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 4 октомври 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ








Президент на републиката
Указ № 308 за освобождаване на полковник Красимир Александров Станчев
от длъжността заместник-началник
на Националната служба за охрана
Указ № 309 за назначаване на пол
ковник Росен Тинков Тодоров на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
Указ № 313 за назначаване на Бойчо
Иванов Арнаудов за член на Централната избирателна комисия
Указ № 314 за назначаване на Катя
Иванова Иванова за член на Централната избирателна комисия

3

3

3

3

Министерски съвет
 Постановление № 249 от 27 септември 2016 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за тютюна и тютюневите изделия,
приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.
3
 Постановление № 250 от 27 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по
националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, „Без свободен час в училище“ и
„Достъпно и сигурно училище“, одоб
рени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
национални програми за развитие на
средното образование
6
 Постановление № 251 от 27 септември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане
на схеми за предоставяне на плодове,
зеленчуци, мляко и млечни продукти
в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
12

 Постановление № 253 от 29 септември 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 232 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на
изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален
референдум с въпроси „Подкрепяте ли
народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два
тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането
на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте
ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде
един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
24
 Постановление № 254 от 29 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на
Министерството на околната среда
и водите за 2016 г.
24
 Постановление № 256 от 29 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за
изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Пос
тановление № 68 на Министерския
съвет от 2016 г.
24
Министерство
на финансите
 Гаранционно споразумение за заем
за Фонда за гарантиране на влоговете
в банките в България между Република България и Европейската банка за
възстановяване и развитие
26

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

Национално бюро
за контрол на специалните
разузнавателни средства
 Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация
28
Министерство
на енергетиката
Министерство
на финансите
Министерство
на икономиката
 Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия
от възобновяеми източници
31
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична
практика
44
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 14 от 19 септември 2016 г.
за опазване на растенията и растителните продукти от икономически
важни вредители
44

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Министерство
на здравеопазването
Министерство
на вътрешните работи
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на
вредния шум чрез шумоизолиране на
сградите при тяхното проектиране и
за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение
на шума, излъчван по време на строителството

51

Комисия за енергийно
и водно регулиране
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

51

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на
електрическа енергия към преносната
или към разпределителните електрически мрежи
52

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
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Назначавам Бойчо Иванов Арнаудов за
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На основа н ие ч л. 98, т. 7 о т Конс т ит у ци ята на Реп ублика Българи я и чл. 11,
а л. 3 от Закона за Национа лната сл у жба за
ох рана
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О с в о б ож д а в а м п о л ко в н и к К р а с и м и р
А лексан дров Станчев от длъж ност та заместник-началник на Националната служба
за охрана.
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връзка с § 143 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39
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охрана
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ПОС ТА НОВЯВА М:

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Назначавам полковник Росен Тинков Тодоров на длъжността заместник-началник на
Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Издаден в София на 17 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

7675

УКАЗ № 313
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 46, ал. 4,
изречение второ от Изборния кодекс във
връзка с § 143 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39
от 26 май 2016 г.)

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39
на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ,
бр. 18 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1994 г.,
бр. 86 от 1996 г., бр. 18 и 100 от 1997 г., бр. 60
и 114 от 1999 г., бр. 62, 78 и 96 от 2001 г., бр. 3
от 2003 г., бр. 69 и 71 от 2004 г., бр. 78 и 100
от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 26 от 2008 г.,
бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г. и бр. 40
от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на правилника след
думата „тютюна“ се поставя запетая и думите
„и тютюневите“ се заменят с „тютюневите и
свързаните с тях“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 след думата „тютюна“ се поставя запетая и думите „и тютюневите изделия
(ЗТТИ)“ се заменят с „тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ЗТТИ“ се заменя
със „ЗТТСТИ“.
§ 3. В глава седма раздел III се отменя.
§ 4. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
„(2) Във фактурата за продажба на тютюневи изделия освен задължителните реквизити
се вписват ЕИК на търговеца и номерът и
датата на разрешението за търговия с тютюневи изделия.“
§ 5. Създава се глава осма „а“:
„ Г л а в а

о с м а

„ а “

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 47а. (1) Производителите, вносителите
или лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, тютюневи изделия, представят на Института по тютюна и тютюневите
изделия информацията по чл. 35б, ал. 1 – 2
ЗТТСТИ при условията и по реда на Решение
за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията
от 25 ноември 2015 г. за установяване на
формат за представянето и предоставянето
на информация за тютюневи изделия (ОВ,
L 312/5 от 27 ноември 2015 г.).
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, тютюневи изделия, представят ежегодно
до 30 юни информацията по чл. 35д, ал. 1, т. 3
ЗТТСТИ за предходната календарна година.
(3) Националната агенция за приходите и/
или Агенция „Митници“ представят ежегодно
до 30 юни информацията по чл. 35д, ал. 3
ЗТТСТИ за предходната календарна година.
Чл. 47б. Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно
свиване на цигари, представят на Института
по тютюна и тютюневите изделия и информация за добавките, определени с Решение
за изпълнение (ЕС) 2016/787 на Комисията
от 18 май 2016 г. за съставяне на приоритетен списък на добавките, съдържащи се
в цигарите и тютюна за ръчно свиване на
цигари, които подлежат на задължения за
разширено уведомяване (ОВ, L 131/88 от 20
май 2016 г.).
Чл. 47в. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, нови тютюневи изделия,
посочват в информацията по чл. 26а, ал. 4,
т. 1 ЗТТСТИ дали изделието попада в категорията на „тютюневи изделия за пушене“,
или в категорията на „бездимни тютюневи
изделия“.
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(2) Когато ново тютюнево изделие попада
в категорията на „бездимни тютюневи изделия“, информацията по чл. 26а, ал. 4 ЗТТСТИ
трябва да включва данни и резултати от изследвания, извършени чрез признати научни
методи, които доказват, че при употребата
на изделието в съответствие с указанието
за употреба по чл. 26а, ал. 4, т. 2 ЗТТСТИ
няма процес на горене на тютюна.
(3) Когато производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейск и я съюз, ново тютюнево изделие, искат да предоставят информация на
потребителите относно нивото на риска от
употребата на това изделие в сравнение с
цигари или други тютюневи изделия за пушене, към уведомлението по чл. 26а, ал. 1
ЗТТСТИ освен данните и информацията по
чл. 26а, ал. 4 ЗТТСТИ се прилага и:
1. информацията, която искат да предоставят на потребителите относно нивото на
риска, свързан с употребата на това изделие;
2. подробно описание на извършените
научни изследвания, включващо:
а) оценка на нивата на емисиите на токсичните вещества в сравнение с цигари или
други тютюневи изделия за пушене, извършена чрез признати научни методи;
б) резултати от предклинични изследвания, извършени съгласно международно приз
нати анализи и в съответствие с „Добрите
лабораторни практики“ на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие, които показват нивото на токсичност
в сравнение с цигари или други тютюневи
изделия за пушене;
в) резултати от клинични изследвания,
извършени съгласно „Добрата клинична практика“, относно излагането на вредни съставки
и/или емисии и риска от заболеваемостта
при употребата на новото тютюнево изделие
в сравнение с цигари или други тютюневи
изделия за пушене.
(4) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, ново тютюнево изделие, представят
на Министерството на икономиката наличната информация за въздействието на това
изделие върху възприемането, поведението,
здравето и потреблението на потребителите
при обичайни условия на употреба, включително данни за неблагоприятни последици.
(5) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, ново тютюнево изделие, представят
ежегодно до 30 юни информацията по ал. 4
за предходната календарна година.
(6) След получаването на становищата по
чл. 26а, ал. 7 ЗТТСТИ Министерството на
икономиката вписва в регистъра по чл. 26б
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ЗТТСТИ информацията по чл. 26а, ал. 1 – 4
ЗТТСТИ, с изключение на информацията,
която представлява търговска тайна.“
§ 6. Създава се глава осма „б“:
„ Г л а в а

о с м а

„ б “

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА МНОГОКРАТНО
ПЪЛНЕНЕ
Чл. 47г. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, представят
уведомлението по чл. 43а, ал. 1 и информацията по чл. 43а, ал. 3 ЗТТСТИ при условията
и по реда на Решение за изпълнение (ЕС)
2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 г.
за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери
за многократно пълнене (ОВ, L 309/15 от 26
ноември 2015 г.).
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, електронни цигари и контейнери за
многократно пълнене, предоставят ежегодно
до 30 юни информацията по чл. 43б, ал. 1, т. 1
ЗТТСТИ за предходната календарна година.“
§ 7. В наименованието на глава девета
след думата „тютюн“ се поставя запетая и
думите „и тютюневи“ се заменят с „тютюневи
и свързани с тях“.
§ 8. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Всяка потребителска опаковка
и всяка външна опаковка на тютюневите
изделия трябва да съдържа:
1. съответните здравни предупреждения
по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1
и чл. 35м, ал. 1 и 2 ЗТТСТИ;
2. броя на късовете цигари, пури и пурети
или теглото на тютюн за ръчно свиване на
цигари, тютюн за водна лула, тютюн за лула,
тютюн за дъвчене и смъркане;
3. производител и вносител, ако тютюневото изделие е от внос.
(2) Потребителската опаковка на тютюневите изделия трябва да се маркира по
подходящ начин, чрез който се осигурява
идентификация на мястото и времето (датата)
на производството на съответното изделие.
(3) Когато потребителските опаковки съдържат цифров и/или буквен код на мястото
и времето (датата) на производство, както и
при промяна на този код, производителите,
вносителите и лицата, които въвеждат от друга
държава – членка на Европейския съюз, или
от държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария тютюневи
изделия, представят в Министерството на

ВЕСТНИК
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икономиката информация за цифрите и/или
буквите от кода, идентифициращи датата на
производство. Информацията се предоставя
не по-късно от 14 дни преди пускането на
тютюневите изделия на пазара.“
§ 9. Създава се нов чл. 52а:
„Чл. 52а. За тютюна за ръчно свиване на
цигари в опаковки с форма на калъф общото
предупреждение по чл. 35з, ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по чл. 35з, ал. 1,
т. 2 ЗТТСТИ се разполагат при условията и
по реда, определени с Решение за изпълнение
(ЕС) 2015/1735 на Комисията от 24 септември
2015 г. относно точното разположение на общото предупреждение и на информационното
съобщение върху тютюна за ръчно свиване
на цигари, предлаган на пазара в калъф (ОВ,
L 252/49 от 29 септември 2015 г.).“
§ 10. Създава се чл. 52б:
„Чл. 52б. (1) Всяка потребителска опаковка
и всяка външна опаковка на тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти,
лицензирани за безмитна търговия, трябва:
1. да отговаря на изискванията на чл. 52,
ал. 1;
2. да съдържа информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия,
коя то е част от комбини раното зд равно
предупреж дение по чл. 35к, ал. 1 или от
общото предупреждение по чл. 35м, ал. 1,
т. 1 ЗТТСТИ.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 трябва да
насочва потребителите да се консултират със
специалист по техен избор или да потърсят
помощ от налични международни източници
на информация за отказ от тютюнопушене.“
§ 11. Досегашният чл. 52а става чл. 52в.
§ 12. Създават се чл. 52г и 52д:
„Чл. 52г. Вносът на тютюневи и свързани
с тях изделия се съгласува по отношение на
изискванията на ЗТТСТИ от:
1. Министерството на икономиката – относно чл. 26а и 43а ЗТТСТИ;
2. Комисията за защита на потребителите – относно чл. 26в, чл. 30, ал. 2, т. 4, 6 – 7,
14 – 19, чл. 35е – 35о и чл. 43д – 43з ЗТТСТИ;
3. Института по тютюна и тютюневите
изделия – относно чл. 30, ал. 2, т. 17 – 18 и
чл. 35а, ал. 1 ЗТТСТИ.
Чл. 52д. Произведените, внесените и въведените на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз, или
от държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
механизми за зареждане на електронни цигари трябва да отговарят на техническите
стандарти, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/586 на Комисията от 14 април 2016 г. относно техническите стандарти
за механизма за зареждане на електронни
цигари (ОВ, L 101/15 от 16 април 2016 г.).“
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Допълнителна разпоредба
§ 13. Навсякъде в правилника абревиатурата „ЗТТИ“ се заменя със „ЗТТСТИ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, тютюневи изделия, предоставят до 20
ноември 2016 г. информацията по чл. 35д,
ал. 1 ЗТТСТИ за 2015 г.
§ 15. Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти
за извършване оценка на съответствието на
съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия, приета с
Постановление № 184 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 2 от 2005 г., бр. 92 от 2013 г. и бр. 22
от 2015 г.), се отменя.
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

7868

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Оптимизация на
училищната мрежа“, „Ученически олимпиади
и състезания“, „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, „Без свободен час в
училище“ и „Достъпно и сигурно училище“,
одобрени с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното
образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 671 400 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по националните
програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“,
„Осигуряване на съвременна образователна
среда“, „Без свободен час в у чилище“ и
„Достъпно и сигурно училище“, одобрени с
Решение № 271 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
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(2) Допълнително необходимите средства
в размер 232 015 лв. за изпълнение на националните програми за развитие на средното
образование, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми, се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика
в областта на всеобхватното, достъпно и
качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, по бюджетна програма „Осигуряване на качеството в
системата на предучилищното и училищното
образование“ – 4 439 385 лв., и по бюджетна
програма „Училищно образование“ – 232 015
лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
във връзка с т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми за развитие на
средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ (НП)
Област/община

1

НП „Оптимизация НП „Ученичена училищната
ски олимпимрежа“
ади и състезания“, модул
модул
модул
„Оп„Рацио- „Осигуряване
на обучение
тиминализана
талантлизиране
ция на
ви ученици
на учи- мрежата
лищната от профе- за участие в
мрежа“ сионални ученическите
училища“ олимпиади“
2

3

4

НП „Осигуряване
на съвременна образователна среда“
модул
„Модернизиране
на системата на
професионалното
образование“
5

НП
НП
„Без
„Доссвобо- тъпно и
ден час сигурно
модул
в учиучи„Подлище“
лище“,
крепа
модул
на цело- (март –
юни
„Достъпдневното
обучение 2016 г.) на архитектурна
на учесреда“
ниците“
6

7

8

Общо

9

Област Благоевград
Банско

833

833

Благоевград

52 000

7 740

59 740

Гоце Делчев

8 450

3 740

Гърмен
Кресна
Петрич

26 141

574

574

406
67 500

Сандански

2 600

406

6 500

4 550

76 600
1 209

Сатовча
Хаджидимово

9 996

Якоруда

38 331

5 759

638

638

1 668

11 664

1 204

1 204

Област Бургас
Айтос

650

Бургас

74 750

Карнобат

3 250

805
46 767

149 193

9 871

686

13 807

146

146

485

4 724

4 239

Руен
Созопол

7 686

17 681

Несебър
Поморие

6 231

9 995

9 975

Царево

318

318

397

10 372

174

174

Област Варна
Аврен
Аксаково
Белослав
Варна

132 600

Вълчи дол

Суворово

707
2 458

1 184

1 184

19 740

42 889

195 229

9 670

1 869

11 539

Дългопол
Провадия

707
2 458

27 047
650

4 526

4 526

2 933

29 980

3 344

3 994

Област Велико Търново
Велико
Търново
Горна
Оряховица

45 175

9 996

16 485

71 656

3 900

9 900

4 633

18 433

Елена
Златарица

650

574

574

1 087

1 737
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6

7

8

9

650

1 409

2 059

Павликени

67 500

1 300

2 231

71 031

Полски
Тръмбеш

67 500

650

1 070

69 220

1 300

3 898

5 198

1 643

1 643

938

938

8 858

3 532

26 040

8 459

648

9 107

Свищов
Стражица
Област Видин
Брегово
Видин

13 650

Област Враца
Борован
Бяла Слатина

1 300

Враца
Козлодуй

1 134

12 353

27 300

9 919

11 090

38 390

1 950

2 922

4 872

350

350

Криводол
Мездра

1 937

12 369

Мизия

1 300

9 132

483

483

Оряхово

280

280

Роман

630

630

Област Габрово
Габрово
Севлиево

16 250
112 499

9 321

1 950

Трявна

3 250

3 325

28 896

3 553

118 002

9 167

12 417

Област Добрич
Балчик
Генерал
Тошево
Добрич

39 000

Добричка

982

982

6 664

886

7 550

18 749

16 314

74 063

1 101

10 646

315

315

8 000

Каварна

650

8 895

Крушари
Тервел

8 000

9 815

9 815

Област Кърджали
Ардино

650

Кирково

650

112 500

Крумовград

476
1 950

Кърджали

22 100

Момчилград

16 916

112 976

2 464

4 414

7 406

46 422

650

650

Област Кюстендил
Дупница

67 500

4 550

Кюстендил

9 780

74 051

8 749

30 229

Невестино

265

265

Рила

229

229

160

99 933

4 742

35 460

Сапарева
баня

11 700

2 001

99 773

Област Ловеч
Ловеч
Луковит

20 800

9 918

650

7 842

8 492
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6

67 500

7

8

9

1 467

68 967

1 950

9 876

2 374

14 200

1 300

19 915

1 796

23 011

Вършец

167

167

Лом

238

238

4 554

243 854

1 505

1 505

Троян
Област Монтана
Берковица

Монтана

225 000

14 300

Област Пазарджик
Белово
Велинград

4 550

Пазарджик

17 550

8 683

Панагюрище

2 574

7 124

14 480

40 713

752

752

251

9 435

544

544

630

10 260

Брезник

875

875

Земен

252

252

Ракитово

9 184

Септември
Стрелча

9 630

Област Перник

Ковачевци

6 869

154

7 023

16 155

9 378

37 233

392

2 992

715

715

Гулянци

1 151

1 151

Долна
Митрополия

1 433

1 433

1 269

9 849

Перник

11 700

Радомир

2 600

Област Плевен
Белене

Долни
Дъбник

8 580

Искър

8 905

Левски
Плевен
Пордим

45 825

8 620

8 905
1 533

1 533

11 632

66 077

67 500

67 500

Червен бряг

3 140

3 140

Кнежа

2 513

2 513

5 478

5 478

147

147

Област Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово

650

Кричим
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски

890

890

4 245

4 895

518

518

672

672

72 800

9 984

40 043

122 827

2 600

9 567

1 745

13 912

1 820

2 470

650

„Родопи“

9 836

447

10 283

Садово

9 309

675

9 984

91

91

497

497

Стамболийски
Съединение
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Хисаря
Сопот

7

8

9

256

256

1 120

1 120

Област Разград
Исперих

650

Кубрат

650

1 300

1 267

Лозница
Разград

19 500

6 962

Самуил

2 567

2 389

2 389

4 623

31 085

3 385

Цар Калоян

3 385

1 950

1 950

Област Русе
Ветово
Русе

37 700

7 754

405

8 159

18 558

29 670

85 928

557

557

Сливо поле
Област Силистра
Алфатар

175

Главиница
Дулово

650

9 742
1 134

Кайнарджа
Силистра

175

9 742

1 784

9 991
112 500

20 150

43 550

9 846

8 070

194 116

73

73

7 464

336

9 750

9 998

1 373

11 371

18 310

2 284

67 373

9 994

10 890

54 684

1 851

69 294

2 376

2 376

525

225 364

Ситово
Тутракан

1 950

9 991

Област Сливен
Котел
Нова Загора

46 779

Сливен
Твърдица

33 800
67 443

Област Смолян
Борино

650

650

Девин
Доспат
Златоград
Мадан

112 362

112 477
112 500

10 000

122 500
1 932

3 232

Неделино

1 156

1 156

Рудозем

2 345

2 345

7 313

20 313

1 099

1 099

Смолян

1 300

13 000

Чепеларе
София-град
Столична

267 540

72 713

99 766

9 125

449 144

София област
Божурище

650

Ботевград

1 950

1 125

1 775

18 880

1 900

22 730

35

35

9 633

602

10 235

1 538

2 188

378

378

Годеч
Горна Малина
Елин Пелин

650

Етрополе

650

Златица

650

Ихтиман

650

650

Костенец

650

650
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1
2
Костинброд
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
67 500
Сливница
Област Стара Загора
Братя
Даскалови
Гурково
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Област Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Област Хасково
Димитровград
Минерални
бани
Свиленград
Симеоновград
Тополовград
Харманли
Хасково
Област Шумен
Велики
Преслав
Венец
Върбица
67 500
Каспичан
Никола
Козлево
Нови пазар
Шумен
Област Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“
Ямбол
ОБЩО: 1 169 804
7869
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6

7

9 649

112
3 316
390
1 372
1 066

2 600
5 200
2 600

24 050
46 393

33 800

43 550

18 563
7 694

600
312
316
639
872
066

497

497

182
11 287
350
455
591
819
17 168
3 551

113
11

182
337
743
455
591
819
081
245

1
3
18
5
33

034
436
879
340
318

35
46

2 600
11 700

9 510

9 750

19 061

6 425

35 236

278

278

2 194
354
389
795
10 059

3 494
354
389
795
150 578

873

873

736
442
586

736
77 862
9 228

1 564

2 214

194
16 059

194
49 871

483
1 197
2 101
712
11 837
637 860

483
1 197
11 877
712
58 167
41 497 4 671 400

18 277

1 300

23 400

4 620

9 920
8 642
650
26 325

7 487

9 776

549 749

9
2
5
3
12
68
1

1 034
2 786
602
2 740
12 108

650

112 499

8

36 400
1 265 615

227 039

9 930
779 836
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за прилагане на схеми за предоставяне на
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти
в учебните заведения – Схема „Училищен
плод“ и Схема „Училищно мляко“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти в учебните заведения – Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове
и зеленчуци в учебните заведения – схема
„Училищен плод“, приета с Постановление
№ 91 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2010 г., бр. 70 и 102 от 2011 г., бр. 62 и 74 от
2013 г., бр. 26 от 2015 г. и бр. 71 от 2016 г.).
2. Постановление № 91 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Наредба за
условията и реда за прилагане на схема за
предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод“.
3. Наредбата за условията и реда за прилагане
на схема за предоставяне на мляко и млечни
продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 257
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2016 г.).
4. Постановление № 257 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Наредба за
условията и реда за прилагане на схема за
предоставяне на мляко и млечни продукти в
учебните заведения – схема „Училищно мляко“.
§ 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

НАРЕДБА

за условията и реда за прилагане на схеми
за предоставяне на плодове и зеленчуци и
на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема
„Училищно мляко“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и
редът за прилагане на схемата за предоставяне
на плодове и зеленчуци в учебните заведе-
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ния, наричана по-нататък „Схема „Училищен
плод“, и на схемата за предоставяне на мляко
и млечни продукти в учебните заведения, наричана по-нататък „Схема „Училищно мляко“,
наричани по-нататък „схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения“ или „схемите“.
(2) Схема „Училищен плод“ се прилага за
постигане на следните цели:
1. подобряване на хранителните навици на
децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване
на здравните изисквания;
2. подобряване на общественото здраве и
намаляване на дългосрочния риск за развитие
на социално значими болести;
3. повишаване на информираността на
децата, учениците и на техните родители,
както и на учителите за принципите за здравословно хранене;
4. стимулиране на производството на плодове и зеленчуци в Европейския съюз (Съюза).
(3) Схема „Училищно мляко“ се прилага
за постигане на следните цели:
1. трайно увеличаване на дела на млякото
и млечните продукти в храненето на децата
във възрастта, в която се оформят хранителните им навици;
2. повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред
децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици;
3. стимулиране на производството и реализацията на мляко и млечни продукти.
Чл. 2. (1) Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения се
финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния
бюджет под формата на:
1. национална помощ съгласно чл. 217 от
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1308/2013“;
2. национално съфинансиране на Схема
„Училищен плод“ в размер минимум 10 на
сто от общото финансиране съгласно чл. 5,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 на
Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване
на мерки за определянето на някои помощи
и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански
продукти (ОВ, L 346 от 20.12.2013 г.).
(2) С националната помощ по ал. 1, т. 1
се възстановяват и допустимите разходи за
данък върху добавената стойност.
(3) Националното съфинансиране по ал. 1,
т. 2 се предоставя от одобрените разходи
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за национално съфинансиране по сметката
за европейски средства на Държавен фонд
„Земеделие“.
(4) Разходите за финансиране на съпътстващи мерки по Схема „Училищен плод“ не могат
да надхвърлят 15 на сто от годишното финансиране от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието и от съответното национално
съфинансиране съгласно ал. 1, т. 2.
Чл. 3. (1) Министерството на земеделието
и храните съвместно с Министерството на
образованието и науката, Министерството на
здравеопазването и Държавен фонд „Земеделие“ и в сътрудничество с неправителствените
организации ежегодно изготвя национални
стратегии за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения.
(2) Националната стратегия за прилагане на
Схема „Училищен плод“ се изготвя в срок до
31 януари в съответствие с чл. 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията от 17
декември 2015 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на помощт а от
Съюза за доставка и разпространение на
плодове и зеленчуци, преработени плодове и
зеленчуци и бананови продукти в рамките на
схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (ОВ, L 46/1 от 23.2.2016 г.),
наричан по-нататък „Делегиран регламент
(ЕС) 2016/247“, и включва елементите, посочени в чл. 2, параграф 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията от 17
декември 2015 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на помощта на Съюза за доставка
и разпространение на плодове и зеленчуци,
преработени плодове и зеленчуци и бананови
продукти в рамките на схемата за предлагане
на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение
на тази помощ (ОВ, L 46/8 от 23.2.2016 г.).
(3) Националната стратегия за прилагане
на Схема „Училищно мляко“ се изготвя в срок
до 1 юли в съответствие с чл. 1 от Делегиран
регламент (ЕС) 1047/2014 на Комисията от
29 юли 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на националните
или регионалните стратегии, които държавите членки следва да изготвят за целите на
схемата за предлагане на мляко в училищата
(ОВ, L 291/4 от 2014 г.) и включва:
1. административното ниво, на което схемата за предоставяне на мляко в училищата
ще бъде реализирана;
2. списък на млеката и млечните продук
ти, определени посредством кодовете им по
Комбинираната номенклатура, включени в

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Схема „Училищно мляко“, и обяснение на
процеса за определяне на продуктите, които
следва да бъдат доставяни;
3. организацията на доставката на продукти
по Схема „Училищно мляко“, включително
честотата и графика на разпределение, както
и бенефициентите, обхванати от схемата;
4. предварителната оценка на разходите
по Схема „Училищно мляко“, включително
информация относно това, дали ще се извършват национални плащания в съответствие с
чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, като
се посочват начините за финансиране на тези
плащания;
5. механизми за оценка на ефективността
на Схема „Училищно мляко“.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 4. (1) При прилагане на схемите за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения
Министерството на земеделието и храните:
1. осъществява координация на дейностите,
свързани с прилагането на схемите;
2. нотифицира пред Европейската комисия
националните стратегии по чл. 3 и промените
в тях;
3. заявява средствата, необходими за национално финансиране на схемите.
(2) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения
Министерството на образованието и науката:
1. съдейства за прилагането на съпътстващи мерки;
2. организира и провежда съвместно с
Министерството на земеделието и храните и
с Министерството на здравеопазването обучение на учителите и служителите в учебните
заведения, които са ангажирани с прилагането на схемите, включително за прилагане
на съпътстващите мерки;
3. информира учебните заведения за целите
на схемите за предоставяне на хранителни
продукти в учебните заведения и за условията
и реда за участие в тях, включително чрез предоставяне на печатни материали и указания;
4. организира популяризирането на схемите
сред родителите въз основа на получени указания и печатни материали от Министерството
на земеделието и храните и от Министерството
на здравеопазването.
(3) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения
Министерството на здравеопазването:
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1. изготвя указания към учебните заведения за прилагане на специфичните здравни
изисквания при разпределянето на доставяните
продукти по схемите;
2. участва в разработването на здравноинформационни материали.
(4) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения
Държавен фонд „Земеделие“:
1. одобрява, временно прекратява и оттегля
одобрението на заявителите по схемите;
2. изготвя образци на заявление за одобрение на заявители и заявка за плащане на
помощта;
3. изплаща помощта в срок до 3 месеца
от подаването на заявка за плащане, когато
са спазени изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 и на Регламент (ЕО)
№ 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
по отношение на отпускането на помощ от
Общността за доставяне на мляко и някои
млечни продукти на учениците в учебните
заведения (ОВ, L 183 от 11.07.2008 г.);
4. извършва административни проверки и
проверки на място на подадените заявки за
плащане на помощта;
5. провежда информационна кампания за
популяризиране на схемите;
6. извършва ежегоден мониторинг на прилагането на Схема „Училищен плод“ въз основа
на данните, получени за нейното прилагане;
7. ежегодно нотифицира пред Европейската
комисия резултатите от мониторинга по т. 6,
от проверките на място и от направените
констатации;
8. изготвя и нотифицира пред Европейската комисия оценка на прилагането на Схема
„Училищен плод“.
(5) Директорите на учебните заведения,
които участват в схемите за предоставяне на
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения:
1. осигуряват прилагането на съпътстващи
мерки;
2. организират приемането и проверката
на продуктите, които им се предоставят по
схемите;
3. осигуряват участието на учителите и
служителите в раздаването на продуктите.
(6) Министерството на образованието и науката и Държавен фонд „Земеделие“ сключват
споразумение за сътрудничество при прилагане на схемите за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти
в учебните заведения.
(7) Българската агенция по безопасност
на х ра н и т е кон т рол и ра безопаснос т та и
качеството на разпределяните по схемите
продукти и изпълнението на изискванията по
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чл. 10. Българската агенция по безопасност
на храните и Държавен фонд „Земеделие“
сключват споразумение за сътрудничество при
извършването на контрола на разпределяните
продукти.
Чл. 5. Общините могат да у частват в
прилагането на схемите за предоставяне на
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения, като:
1. заявители – от името на учебните заведения на тяхната територия;
2. предоставят информация за прилагането на схемите на тяхната територия чрез
попълване на формуляри, предоставени от
Държавен фонд „Земеделие“;
3. предоставят допълнително финансиране
за прилагане на схемите на тяхната територия.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 6. Схемите за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в
учебните заведения се прилагат през учебната
година в периода от 15 септември до 31 май.
Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като изпълнителите получат
одобрение по чл. 15, ал. 1.
Чл. 7. (1) Прилагането на схемите се
съпътства от прилагането на съпътстващи
мерки, включени в националните стратегии
по чл. 3. Всяко учебно заведение, участващо
в Схема „Училищен плод“, прилага поне една
съпътстваща мярка през всеки отчетен период.
(2) Съпътстващите мерки могат да бъдат
насочени към придобиване на знания за:
1. производството на плодове и зеленчуци
или на мляко и млечни продукти, за техните
характеристики и начини на ползване;
2. значението на пресните плодове и зеленчуци и на млякото и млечните продукти
за здравето и здравословното хранене;
3. борбата с разхищението на храни;
4. запознаване на децата и учениците със
селското стопанство и неговите екологични
аспекти.
Чл. 8. Продуктите по схемите се предоставят на следните групи деца и ученици,
посещаващи редовно учебни заведения:
1. децата от I до подготвителна група
включително, в държавните, общинските и
частните детски градини;
2. децата от подгот ви телната г ру па и
учениците от І до IV клас включително, в
държавните, общинските и частните училища.
Чл. 9. (1) По Схема „Училищен плод“ се
разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1,
като се извършват не повече от 40 доставки
за учебна година.
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(2) Разпределяните плодове и зеленчуци
трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение
на секторите на плодовете и зеленчуците и
на преработените плодове и зеленчуци (ОВ,
L 157/1 от 15.06.2011 г.) и на изискванията
за безопасност съгласно Закона за храните
и нормативните актове по прилагането му.
(3) Забранява се разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани
плодове и зеленчуци.
(4) Плодовете и зеленчуците се съхраняват,
подготвят и предоставят на децата и учениците
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
хигиената на храните, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 852/2004“ (ОВ, L 139 от
30 април 2004 г.), на Наредба № 37 от 2009 г.
за здравословно хранене на учениците (ДВ,
бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 от 2011 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от
3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65
от 2011 г.) и на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите
за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ,
бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.
и бр. 85 от 2015 г.).
(5) Плодовете и зеленчуците се разпределят
под формата на порции с минимално тегло
съгласно приложение № 2 и се предоставят на
децата и учениците почистени и опаковани и
във вид, посочен в същото приложение.
(6) По Схема „Училищен плод“ се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/
или зеленчуци месечно.
(7) Плодовете и зеленчуците по Схема
„Училищен плод“ се раздават в деня на доставката, отделно от основните хранения и не
могат да се използват за приготвяне на ястия.
Чл. 10. (1) По Схема „Училищно мляко“
се разпределят мляко и млечни продукти,
включени в списъка по приложение № 3.
(2) Млякото и млечните продукти по ал. 1
трябва:
1. да са произведени от сурово мляко, което
отговаря на изискванията на приложение III,
секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 853/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне
на специфични хигиенни правила за храните
от животински произход (ОВ, L 139/55 от
30.04.2004 г.);
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2. да отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2013 г.
и бр. 39 от 2015 г.), и на чл. 15 от Наредба
№ 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и
на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици.
(3) Всички продукти, разпределяни по
Схема „Училищно мляко“, трябва да са произведени в одобрени обекти на територията
на Европейския съюз (ЕС) и да се доставят
в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните
опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани
или разливани в учебни заведения, които
разполагат с помещения за приготвяне или
раздаване на храна, регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните.
(4) За доставка на продуктите по ал. 1
заявителите трябва да използват собствени
или наети с договор транспортни средства,
разполагащи с устройства за поддържане
на температурен режим, които осигуряват
поддържане на хладилната верига, съгласно
чл. 4, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕО)
№ 852/2004. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от
отговорния персонал на учебното заведение и
подредени за съхранение, без да се прекъсва
температурният режим.
(5) Доставяните в учебните заведения млека
и млечни продукти трябва:
1. да са етикетирани съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
за предоставянето на информация за храните
на потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) № 924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на
Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004
на Комисията (ОВ, L 304/18 от 22.11.2011 г.);
2. да носят идентификационна маркировка
в съответствие с приложение II, раздел I от
Регламент (ЕО) № 853/2004;
3. да са придружавани по време на доставката и транспортирането от документ съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на
Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване,
установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на
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Европейския парламент и на Съвета относно
храните от животински произход (ОВ, L 242/2
от 20.09.2011 г.).
(6) Учебните заведения, приемащи мляко
и млечни продукти по Схема „Училищно
мляко“, осигуряват условия за тяхното при
емане, съхранение и раздаване в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004,
като се спазват условията за съхранение,
определени от производителя, в рамките на
срока на трайност.
Чл. 11. (1) Млякото и млечните продукти
се предоставят на децата и учениците чрез
извършване на до 45 доставки в рамките на
у чебната година. Продуктите се раздават
равномерно чрез извършване средно по две
доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец.
(2) Млякото и млечните продукти се предоставят на децата и учениците в съответствие с
изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения, Наредба № 37 от 2009 г. за
здравословно хранене на учениците и Наредба
№ 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и
на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици. Максимално допустимото
количество е 0,25 литра млечен еквивалент
на ден на дете, което не е повече от количествата мляко и млечни продукти, посочени
в приложение № 4.
(3) Раздаването на мляко и млечни продукти, доставени в неиндивидуална опаковка,
трябва да става при подходящи условия чрез
разливане на индивидуалната порция на всяко
дете в подходящи съдове за еднократна или
многократна употреба в зависимост от вида
и условията на обекта за раздаване на храна.
(4) Раздаваните мляко и млечни продукти
не се използват за приготвяне на други ястия
с добавена сол и растителна мазнина и не се
включват в състава на топлинно обработени
продукти.
Чл. 12. (1) Децата и учениците получават
продукти по схемите само през учебните
дни. Общият брой на учебните дни се обявява официално за всяка учебна година от
Министерството на образованието и науката.
(2) Децата и учениците не получават продукти по схемите по време на отсъствие от
учебните заведения или при пребиваването във
ваканционни лагери и по време на ваканции.
(3) Учебните заведения, в които се прилагат
схемите „Училищно мляко“ и/или „Училищен
плод“, следва:
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1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на
изискванията на приложение № 5;
2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти
при изграждането на навици за здравословно
хранене на техните деца.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В
УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Раздел I
Одобряване на заявителите
Чл. 13. (1) Заявители по схемите „Училищен
плод“ и „Училищно мляко“ могат да бъдат:
1. учебните заведения;
2. еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение
към едно или повече учебни заведения за
доставка на плодове и зеленчуци по схемите,
включително организации на производители
на плодове и зеленчуци, признати съгласно
чл. 43 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз;
3. общините – за учебните заведения, които
се намират на тяхната територия.
(2) Учебните заведения могат да участват
във всяка една от схемите по ал. 1 само чрез
един заявител по ал. 1, т. 2 или 3.
Чл. 14. (1) Заявителите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ подават
заявление за одобрение по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, в срок от 15 август до 20 септември в областната дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по тяхното седалище.
(2) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 подават декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, с която поемат писмено следните
задължения:
1. да върнат всяка неправомерно изплатена
помощ за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени
на децата или че не са допустими за помощ
от Съюза, в срок до 10 дни от получаване на
уведомление от Държавен фонд „Земеделие“;
2. да водят отделна счетоводна отчетност
за дейностите по прилагане на всяка една от
схемите и да съхраняват всички документи,
свързани с прилагането на схемите, за срок
най-малко 3 години считано от годината,
следваща тази на издаването им;
3. да използват помощта, предоставена
за съпътстващи мерки по Схема „Училищен
плод“, в съответствие с целите на схемата;
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4. да върнат всяка неправомерно изплатена
за съпътстващи мерки по Схема „Училищен
плод“ помощ, ако се установи, че тези мерки
не са приложени съгласно изискванията на
наредбата, в срок до 10 дни от получаване на
уведомление от Държавен фонд „Земеделие“;
5. при поискване от служители на Държавен
фонд „Земеделие“ да предоставят допълнителни
документи, свързани с прилагането на схемите;
6. да осигурят достъп за проверки от служители на Държавен фонд „Земеделие“, които
имат за цел преглед на отчетността, както и
за физически проверки;
7. при поискване от служители на Държавен
фонд „Земеделие“ да предоставят в срок информацията, която е необходима за мониторинг
на прилагането на схемите;
8. да контролират доставяните продукти да
отговарят на изискванията на чл. 9 и 10;
9. да гарантират, че продуктите, финансирани по схемите, за които подават заявки за
плащане, са раздадени на децата и учениците
и не се използват за друго освен за директна
консумация;
10. да не използват продуктите, предоставени
по Схема „Училищно мляко“, за приготвяне
на други ястия с добавена сол и растителна
мазнина и да не ги включват в състава на
топлинно обработени продукти;
11. да раздават плодовете и зеленчуците отделно от другите храни, в деня на доставката,
в подходящо време между основните хранения
съгласно изискванията на чл. 9, ал. 5 – 7;
12. да раздават млякото и млечните продук
ти съгласно изискванията на чл. 11 и в съответствие със срока на годност на продуктите;
13. всяко дете или ученик да получи полагащото му се количество продукти съгласно
размера на порциите, определени в приложение
№ 2, и количествата, определени в приложение № 4;
14. да предоставят продуктите по схемите
само на включени в групата деца или ученици
в класа, които отговарят на изискванията на
чл. 8; когато част от децата или учениците
отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят
между присъстващите в групата деца или в
класа ученици, а доставените количества мляко
и млечни продукти се разпределят между присъстващите деца или ученици в ден, различен
от деня на доставката;
15. да поставят на добре видимо място около
главния вход на учебното заведение плакат по
чл. 12, ал. 3, т. 1;
16. да информират родителите за значението
на предоставяните продукти по схемите при
изграждане на навици за здравословно хранене
на техните деца;
17. по Схема „Училищен плод“:
а) да прилагат поне една съпътстваща мярка
съгласно чл. 7;
б) да осигуряват доставката в учебното
заведение на най-малко 4 различни продукта
месечно от включените в приложение № 1;
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18. да осигуряват регулярни доставки в
учебното заведение на не повече от един вид
от продуктите по всяка от схемите на ден и
не повече от 10 доставки на месец;
19. млякото и млечните продукти да бъдат
доставяни от обекти за производство и/или
търговия на едро с храни, регистрирани по
реда на чл. 12 от Закона за храните.
(3) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3
подават декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, с която поемат писмено следните
задължения:
1. задълженията по ал. 2, т. 1 – 9, т. 17, буква
„б“ и т. 18 и 19;
2. да водят отчет на имената и адресите на
учебните заведения, за които доставят продукти;
3. да водят отчет на продуктите и количествата, доставени на тези учебни заведения;
4. да изискват прилагането поне на една
съпътстваща мярка по Схема „Училищен плод“
съгласно чл. 7;
5. да доставят в учебните заведения пресни
плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти, които са достатъчни за прилагане на
чл. 9, ал. 7 и чл. 11, ал. 2;
6. продуктите, които се доставят в учебните
заведения, да са подготвени и/или пакетирани
в обект за производство или търговия с храни,
регистриран по чл. 12 от Закона за храните за
съответната група храни.
(4) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 прилагат
към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя – за лицето, упълномощено
да подаде документите;
2. декларация по ал. 2;
3. удостоверение за открита банкова сметка
или извлечение/справка от банкова сметка с
печат и подпис на банков служител.
(5) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3
прилагат към заявлението по ал. 1 следните
документи:
1. нотариално заверено пълномощно от
заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед
на заявители по чл. 13, ал. 1, т. 3 – за лицето,
упълномощено да подаде документите;
2. декларация по ал. 3 и декларация от
всяко учебно заведение, което представлява, за
изпълнение на задълженията по ал. 2, т. 5 – 8,
10 – 16 и т. 17, буква „а“;
3. удостоверение за открита банкова сметка
или извлечение/справка от банкова сметка с
печат и подпис на банков служител.
(6) Заявителите са длъжни при подаване
на документите да представят за проверка
оригиналите на всички документи, за които
се изискват копия. Копията на документите се
заверяват, като заявителят напише „Вярно с
оригинала“, подпише се и постави печат.
(7) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
заявителя с уведомителното писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на
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получаване на уведомителното писмо може
да отстрани констатираните нередности и/
или непълноти, включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи.
Когато заявителят не отстрани нередностите
или непълнотите в този срок, заявлението се
разглежда съгласно наличната в Държавен
фонд „Земеделие“ информация.
Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за
одобрение, с който заявителите, които отговарят на критериите за допустимост по схемите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и са
поели задълженията по чл. 14, се одобряват
като изпълнители по схемите за срок 3 години.
В срок до 31 октомври на страницата на Държавен фонд „Земеделие“ се публикува списък
с получилите одобрение или отказ заявители.
До заявителите се изпращат уведомителни
писма по пощата с обратна разписка, които
съдържат номера на одобрение от акта за
одобрение – за одобрените заявители, и отказ
на одобрение – за неодобрените заявители. Отказите за одобрение могат да бъдат обжалвани
от заинтересованите лица при условията и по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ при условията и по реда
на ал. 1 издава акт за одобрение под условие
за заявители по чл. 13, ал. 1, т. 3, когато до
31 октомври на годината на кандидатстване
има започнала и неприключила процедура по
възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите по схемите за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения. Заявителите
по чл. 13, ал. 1, т. 3 поемат задължение в срок
не по-късно от 31 януари на следващата календарна година да представят в Държавен фонд
„Земеделие“ доказателства, че процедурата по
възлагане на обществена поръчка е приключила
с избран изпълнител, като в противен случай
издаденият акт за одобрение под условие се
отменя.
(3) Заявителите, които не са одобрени, могат
да кандидатстват отново за участие в схемите
през следващата година.
Чл. 16. (1) Държавен фонд „Земеделие“ може
да възложи по реда на Закона за обществените
поръчки изпълнението на обществени поръчки
за подготовката и/или прилагането на съпътстващи мерки и за размножаването и/или
разпространението на материали, свързани с
тяхното прилагане на национално ниво.
(2) Обществените поръчки по ал. 1 могат
да включват:
1. подготовката на съпътстващи мерки, които
се предоставят за ползване от всички учебни
заведения, участващи в схемата;
2. прилагането на съпътстващи мерки във
всички или в част от учебните заведения,
участващи в схемата;
3. отпечатване, размножаване и/или разпространение на материали за учебните заведения,
участващи в схемата.
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Раздел II
Допустими разходи
Чл. 17. (1) Одобрените заявители могат да
искат възстановяване на разходите за доставка
на продукти, отговарящи на изискванията на
чл. 9 или 10, и на разходите за съпътстващи
мерки, посочени в приложение № 6.
(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват до
размера, заложен в националните стратегии
по чл. 3, в рамките на определената годишна
сума за дете за доставка на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти и за
финансиране на съпътстващи мерки.
(3) Разходите по ал. 1 не се възстановяват,
когато заявителят не е изпълнил свое задължение по чл. 14, ал. 2 или 3 и когато не е
отстранил констатираните нередовности и/
или непълноти в срока по чл. 18, ал. 6. Не се
възстановяват разходи за съпътстващи мерки,
посочени в приложение № 7.
(4) По Схема „Училищен плод“ се възстановяват разходите за прилагане на 3 съпътстващи
мерки годишно по раздел І на приложение
№ 6 и на една съпътстваща мярка годишно
по раздел ІІ на същото приложение. Възстановяват се разходите за прилагането на
съпътстващи мерки, което е приключило до
31 май на съответната учебна година.
(5) По Схема „Училищен плод“ разходите за
прилагане на съпътстващи мерки по раздел ІІ
на приложение № 6 се възстановяват, когато
тяхното прилагане е съчетано с прилагането
на съпътстваща мярка по раздел І на приложение № 6 или са заявени за плащане след
прилагане на такава мярка.
(6) При недостиг на средства поради надвишаване на броя деца, попадащи в целевата
група, Държавен фонд „Земеделие“ може да
извърши намаление на определената годишна сума за дете за доставка на плодове и
зеленчуци или на мляко и млечни продукти
и за финансиране на съпътстващи мерки.
Намалението на годишната сума за дете за
доставка на плодове и зеленчуци или на мляко и млечни продукти може да се извърши
чрез намаляване на броя доставки за съответната учебна година до размер, при който
не се надвишават средствата, предвидени за
закупуване на продуктите и финансиране на
съпътстващите мерки, посочени в стратегиите по чл. 3.
Раздел III
Процедура за разглеждане на заявките за
плащане на финансовата помощ
Чл. 18. (1) Одобрените заявители по схемите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ подават в областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“ по тяхното седалище заявки за
плащане – на хартиен и електронен носител, от
1-во до 10-о число на месеца, следващ отчетния период. Когато последните един или два
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дни са почивни, срокът за подаване на заявки
за плащане изтича след първия работен ден,
следващ почивните дни. Отчетният период
не трябва да е по-малък от един месец и не
трябва да надхвърля 3 месеца. Не се налагат
санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-о число на третия месец
след изтичане на отчетния период.
(2) Заявките за плащане са по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, и включват следната
информация:
1. име, адрес и уникален регистрационен
номер на одобрения изпълнител;
2. доставените в учебните заведения количества плодове и зеленчуци и мляко и млечни
продукти;
3. номера и дати на удостоверения за регистрация и регистрационни номера на обекти за
производство и/или търговия на едро с храни,
регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за
храните, от които са закупени доставяните
млечни продукти;
4. приложените съпътстващи мерки.
(3) Към заявката за плащане заявителите
по схемите по ал. 1 прилагат в оригинал или
заверено копие следните документи:
1. заповед или нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде
документите;
2. първични счетоводни, разходооправдателни документи, доказващи закупуването на
продуктите, предоставяни и по двете схеми
през периода, за който се иска плащането,
а за производителите на плодове и зеленчуци – сертификат за съответствие на качеството;
в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език;
3. първични счетоводни, разходооправдателни документи, издадени от заявители по
чл. 13, ал. 1, т. 2 на всяко учебно заведение,
което представляват;
4. копие на справка от счетоводните записи,
удостоверяваща заприходяването на фактурите
за закупени продукти, а за заявителите, регистрирани по реда на Закона за данък върху
добавената стойност – дневник на покупки
за периода;
5. заверено копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания
по банков път, или копие на фискален касов
бон, удостоверяващ плащане в брой; при закупуване на продуктите от държава – членка
на ЕС, се прилага националното данъчно
законодателство, а при внос – митническото
законодателство;
6. подписано и подпечатано от директора на
учебното заведение приложение към заявката
за плащане, включващо следната обобщена
информация за отчетния период:
а) действително доставените количества
продукти;
б) общия брой деца и ученици по чл. 8,
записани в съответното учебно заведение;
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в) информация за приложените съпътстващи мерки.
(4) Към заявката за плащане на разходи за
прилагане на съпътстващи мерки, включени
в приложение № 6, се прилагат оригиналите
или заверени копия на следните документи:
1. фактури или други разходооправдателни
документи за закупени стоки и/или извършени
услуги, издадени на заявителя;
2. предавателно-приемателни протоколи
между заявителя и доставчика или изпълнителя
на съпътстващи мерки – за всяка доставена
стока и извършена услуга по прилагането им;
3. фактури или други разходооправдателни документи, издадени на името на учебно
заведение от заявителя по чл. 13, ал. 1, т. 2;
4. предавателно-приемателни протоколи
между учебните заведения и заявителите по
чл. 13, ал. 1, т. 2;
5. граждански договори, сметки за изплатени суми, фискални бонове и извлечения от
банкови сметки, доказващи извършено плащане
от страна на заявителите;
6. копия на справки от счетоводните записи,
удостоверяващи заприходяването на фактури,
или други разходооправдателни документи;
7. програми на обучения.
(5) Заявителите са длъжни при подаване
на документите да представят за проверка
оригиналите на всички документи, за които
се изискват копия. Копията на документите
се заверяват, като заявителят напише „Вярно
с оригинала“, подпише се и постави печат.
(6) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
заявителя с уведомителното писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на
получаване на уведомителното писмо може
да отстрани констатираните нередовности и/
или непълноти чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи. В случай че
заявителят не предостави отговор в рамките
на регламентирания срок, заявката за плащане
се разглежда съгласно наличната в Държавен
фонд „Земеделие“ информация.
Чл. 19. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва административна проверка на заявката за плащане, включително дали млякото и
млечните продукти са доставени в изпълнение
на издадения акт за одобрение от обекти за
производство и/или търговия на едро с храни,
регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за
храните. Държавен фонд „Земеделие“ може
да извърши и проверка на място на заявката
за плащане.
(2) Въз основа на извършените проверки
по ал. 1 Държавен фонд „Земеделие“ одобрява
или отхвърля, изцяло или частично, заявката
за плащане, за което уведомява заявителя
с уведомителното писмо, което се изпраща
по пощата с обратна разписка. Уведомителното писмо за пълен или частичен отказ
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на плащането може да бъде обжалвано от
заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ изплаща
одобрените суми на заявителя в срок до 3
месеца от подаване на заявката. В случаите
по чл. 18, ал. 6 срокът се удължава с толкова
работни дни, колкото са били нужни за отстраняване на констатираните нередовности
и/или непълноти.
Г л а в а

п е т а

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНК А НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 20. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва ежегоден мониторинг на прилагането на Схема „Училищен плод“ въз основа
на данните, получени:
1. при управление на схемата;
2. при прилагане на чл. 14;
3. при прилагане на чл. 19.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно
до 30 ноември нотифицира пред Европейската комисия резултатите от мониторинга за
предходната учебна година, от проверките
на място по чл. 19, ал. 1 и от направените
констатации.
Чл. 21. (1) Държавен фонд „Земеделие“
изготвя оценки на прилагането на схемата и
на нейната ефективност на всеки 5 години.
(2) Оценките по ал. 1 обхващат цялостното
прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения съгласно
националната стратегия по чл. 3, ал. 2. Те са
насочени към учебните заведения, родителите
и децата и включват данни за тяхното участие
в схемата, формирането на хранителни навици
и повишаването на тяхната информираност.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ възлага
извършването на дейности, свързани с изготвянето на оценките по ал. 1, по реда на Закона
за обществените поръчки.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ нотифицира пред Европейската комисия резултатите
от оценките по ал. 1 в срок до 1 март 2017 г.
считано от тази дата и на всеки 5 години.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Генетично модифицирани плодове и
зеленчуци“ са плодове и зеленчуци, чийто
генетичен материал е бил променен по начин,
който не настъпва естествено при естествена
рекомбинация.
2. „Проверки на място“ са физически проверки, извършени чрез инспекции на място,
включващи контрол на отчетността и контрол
за използването на субсидираните продукти.
3. „Съпътстващи мерки“ са мерки, които
подкрепят разпределението на хранителните
продукти и допринасят за увеличаване на
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краткосрочната и дългосрочната консумация
на плодове и зеленчуци и за формирането на
навици за здравословно хранене. Те включват
посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове и/или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури
и плакати, създаване на интернет страници
и видеоклипове, организиране на празници,
игри, викторини, изложби и др.
4. „Учебни заведени я“ са държавните,
общинските и частните детски градини и
училища съгласно Закона за предучилищното
и училищното образование.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Подадените през 2016 г. до влизането
в сила на тази наредба заявления за одобрение
на заявители по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за прилагане на схема за
предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – Схема „Училищен плод“, и
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за прилагане на схема за предоставяне
на мляко и млечни продукти в учебните
заведения – Схема „Училищно мляко“, се
разглеждат по новия ред.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ може да
изиска към заявленията по ал. 1 да бъдат
приложени допълнителни документи и/или
информация.
§ 3. През 2016 г. заявителите се одобряват
по чл. 15, ал. 1 за срок една година.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 47а, ал. 4 и чл. 55г, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на земеделието и храните и на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
СПИСЪК
на плодовете и зеленчуците, които могат да се
предоставят по Схема „Училищен плод“
1. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ
а) ябълки;
б) круши;
в) праскови;
г) сливи;
д) череши;
е) грозде;
ж) банани;
з) мандарини;
и) портокали;
к) грейпфрути;
л) киви.
2. ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
а) домати;
б) краставици;
в) моркови.
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 5

№
по
ред

Плод/зеленчук

Минимално
тегло в една
порция
(в кг)

Вид на предлагане (цели, нарязани)
Училища
Вид на предлагане

Опаковка

Детски градини

1.

Ябълки

0,125

цели

в индивидуална опаковка

2.

Круши

0,100

цели

в индивидуална опаковка

3.

Грозде

0,150

-

в индивидуална опаковка

4.

Праскови

0,150

цели

в индивидуална опаковка

5.

Сливи

0,120

цели

в индивидуална опаковка

6.

Банани

0,150

цели

индивидуална

7.

Портокали

0,150

цели

индивидуална

8.

Мандарини

0,140

цели

индивидуална

9.

Грейпфрут

0,150

цели

индивидуална

10. Киви

0,090

цели

индивидуална

11. Череши

0,150

-

в индивидуална опаковка

12. Домати

0,100

цели

в индивидуална опаковка

13.

К р а с т а в и ц и /к о р н и шони

14. Моркови

Могат да
бъдат доставяни в обща
опаковка

0,100

цели или наряв индивидуална опаковка
зани

0,100

цели или наря- добре почистен в индивизани
дуална опаковка

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 1
СПИСЪК
на млякото и млечните продукти, които могат да се предоставят по Схема „Училищно
мляко“
1. Прясно пастьоризирано мляко, попадащо
под номенклатурен код по КН 040120 – категория I.
2. Кисело мляко, попадащо под номенклатурни
кодове по КН 04031011 и – категория I.
3. Млечни продукти с минимум 90 на сто
съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена
захар/мед – в случаите, в които млякото е с
добавен плодов сок или какао, попадащи под
номенклатурни кодове по КН 04031091 и – категория I.
4. Млечни продукти с минимум 75 на сто
съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена захар/мед – в случаите, в които млякото е

с добавени плодове, овесени ядки или какао,
попадащи под номенклатурни кодове по КН
04031091 и – категория II.
5. Бяло саламурено сирене и кашкавал, попадащи под номенклатурен код по КН 0406 – категория V.

Приложение № 4
към чл. 11, ал. 2
Максимални количества мляко и млечни продукти за едно дете или ученик на ден
1. 250 мл прясно пастьоризирано мляко със
съдържание на мазнини 2 на сто, на дете на ден;
2. 200 г кисело мляко със съдържание на
мазнини 2 на сто, на дете на ден;
3. 250 мл/200 г млечни продукти с минимум
90 на сто съдържание на мляко и с до 5 на
сто добавена захар/мед – в случаите, в които
млякото е с добавен плодов сок или какао, със
съдържание на мазнини 2 на сто, на дете на ден;
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4. 200 г млечни продукти с минимум 75 на
сто съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена захар/мед – в случаите, в които млякото
е с добавени плодове, овесени ядки или какао,
със съдържание на мазнини 2 на сто, на дете
на ден;
5. 30 г бяло саламурено сирене или кашкавал
на дете на ден.

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 3, т. 1
Минимални изисквания за плаката по Схема
„Училищен плод“
Минимални изисквания към плаката, посочен
в чл. 12, ал. 1, т. 3.
1. Размер на плаката – A3 или по-голям.
2. Размер на буквите – 1 cm или по-големи.
3. Наименование – Схема на Европейския
съюз за предлагане на плодове и зеленчуци в
училищата.
4. Съдържание – включва поне следния текст:
„На ше т о (пос оче т е ви да у чебно за ведение – например детска градина/предучилище/
училище) участва в схемата за предлагане на
плодове и зеленчуци в училищата с финансовата
подкрепа на Европейския съюз.“
Плакатът носи емблемата на Европейския
съюз.
5. Поставяне – на видно място на централния
вход на учебното заведение.
Минимални изисквания за плаката по Схема
„Училищно мляко“
1. Размер на плаката – A3 или по-голям.
2. Размер на буквите – 1 cm или по-големи.
3. На и менова н ие – Европейск а схема за
раздаване на мляко в училищата.
4. Съдържание – включва следния текст в
зависимост от вида на учебното заведение:
„Нашето/нашата (вид на учебното заведение – детска градина, други предучилищни заведения, училище) предоставя млечни продукти,
субсидирани от Европейския съюз в рамките
на Европейската схема за раздаване на мляко
в училищата.“
Препоръчително е акцентът да се постави
върху хранителните предимства на продуктите
и върху насоките за детско хранене.
5. Поставяне – на видно място на централния
вход на учебното заведение.

Приложение № 6
към чл. 17, ал. 1
Съпътстващи мерки, за които се възстановяват разходите за прилагане
Раздел І. Разходи за съпътстващи мерки
А) По с е щ е н и я н а с т о п а н с т в а , п р о и з в е жд а щ и п лодов е и /и л и з е лен ч у ц и , ов ощ н и
г р а д и н и /о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т е л и ,
ск ладове за сортиране и пакетиране на
плодове и зеленч у ци и пазари

ВЕСТНИК
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1. Разходи за транспорт на учениците и учителите до мястото на дейността и за посещението в стопанството – за допуск или билети.
Транспортът включва застраховката.
2. Разходи за транспорт и достъп за лица,
различни от у ченици и у чители – родители
и водач на транспортното средство, които не
надвишават 10 на сто от разходите за всички
ученици и учители, участващи в посещението.
3. Разходи за плодове и зеленчуци във връзка
с посещението, ако не са включени в цената на
допуск или билета.
Б) С ъ з д а в а н е и п о д д ъ р ж а н е н а г р а д и н и .
Трябва да има ясна връ зка на т ези разхо ди с цел и т е на схемата. Вси чк и разходи
т рябва да са п ропорц иона лни на мащаба
н а г р а д и н а т а . Уп о т р е б а т а н а з а к у п е н и т е
материа ли т рябва да е ог раничена единствено до дейности, свързани със схемата
1. Закупуване на разсад и семена, овощни
дръвчета и храсти.
2. Наемане или закупуване на специални
градински инструменти и безмоторно оборудване (лопата, мотика, маркуч, лейка, саксии и
други материали).
3. Листовки и други информационни материали по градинарство – за разходите по буква „Д“.
4. Закупуване на почва, торф, торове, биологични материали за контрол на вредители и
плевели, оборудване за компостиране.
5. Оранжерии за класната стая, хоби оранжерия на открито.
6. Превоз на материалите по т. 1 – 5, пощенски разходи и доставка.
7. Наемане на външен експерт или квалифициран персонал за създаване и предоставяне на
насоки и обучение на учениците и учителите за
поддръжката на градината. Външният изпълнител трябва да е нает с договор за всички предоставени услуги и спецификация на разходите.
В) О р г а н и з и р а н е и п р о в е ж д а н е н а
к у рсове по дег устаци я и готварство с
плодове и зеленч у ци
1. Осигуряване на професионална подкрепа от
диетолози, готвачи или други професионалисти.
Наемат се с подробен договор и спецификация
за разходите.
2. Закупуване на инструменти и прибори,
необходими за извършване на дейността.
3. Закупуване на плодове и зеленчуци и на
други допълнителни съставки.
4. Информационни материали по дегустация
и готварство за ученици и родители – за разходите по буква „Д“.
Г) Запознаване на децата със земедел ие т о, зд ра вос ловн и т е х ра н и т ел н и на ви ц и
и опазването на околната среда
1. Информационни материали за земеделието,
здравословните хранителни навици и опазването
на околната среда за ученици и родители – за
разходите по буква „Д“.
2. Планове на занимания и работни листове
за учениците.
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3. Представления извън класната стая от лица,
различни от учителите, като театър, изложби
и други събития – за разходите по буква „А“.
Раздел ІІ. Допълнителни разходи
Д) Информационни материали и наг ра ди за децата и материа ли за обу чение
на у чители и родители
1. Информационни материали, свързани със
схемата: брошури, дипляни, книжки с рецепти,
информационни DVD и филми, информационни
материали за насърчаване на консумацията на
плодове и зеленчуци – брошури, плакати и други
материали, с които училищата подпомагат планирането и изпълнението на мерки за обучение
по хранене (оформление, печат, доставка).
2. Наемане на основно оборудване за информационни цели, свързани със схемата – екрани
и дъски.
3. Разходи, свързани с обучението на учители
и училищен персонал (готвачи) във връзка с насърчаване консумацията на плодове и зеленчуци
и здравословното хранене, проведено от външни
експерти, включващи хонорар и транспортни
разходи за лектора.
4. Малки забавни награди за децата, като
несесери, цветни моливи, стикери, кутии за
единични плодове и др.
Е) С ъ с т е з а н и я и и г ри
1. Информационни материали и награди от
буква „Д“ за участие в състезания и игри, свързани с плодовете и зеленчуците.
Ж) Промотиране и интернет страница
1. Актуализиране и поддържане на интернет
страница, свързани с постигане на целите на
схемата.
2. Промотиране на плодове и зеленчуци от
съответния регион.
3. Промотиране на други земеделски продукти.

Приложение № 7
към чл. 17, ал. 3
Съпътстващи мерки, за които не се възстановяват разходите за прилагане
А) При по с ещен и я н а с т оп а нс т в а ,
п р ои з в еж д а щ и п лодов е и /и л и з е лен ч у ц и ,
о в о щ н и г р а д и н и /о р г а н и з а ц и и н а п р о и з водители, ск ладове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленч у ци и пазари
1. Разходи за заплата и допълнително заплащане на учител, като лектор или водач.
2. Подаръци, компенсации или заплати за
приемащия домакин, фермер или за шофьора.
3. Застраховка на децата.
4. Разходи за обяд или закуска.
5. Закупуване на продукти, книги и други
във връзка с посещенията, различни от образователните материали.
6. Разходи за фермера или за трето лице,
като лектор или водач, освен ако тази дейност
е възложена на външен изпълнител.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Б) С ъ з д а в а н е и п о д д ъ р ж а н е н а г р а д и н и
1. Поддръжка на зелените площи около училището (тревни площи, цветни лехи).
2. Покупка на моторно градинско оборудване,
като косачка, култиватор, напоителни системи.
3. Покупка на работно облекло и обувки за
децата, на работни маси и пейки.
4. Разходи за учители и родители.
5. Разходи за ангажиране на разпознаваемо
лице (знаменитост).
В) О р г а н и з и р а н е и п р о в е ж д а н е н а
к у рсове по дег устаци я и готварство с
плодове и зеленч у ци
1. Разходи за обучение за диетолози или специалисти по хранене.
2. Закупуване на съдове за готвене и прибори
за многократна употреба.
Г) Запознаване на децата със земедел ие т о, зд ра вос ловн и т е х ра н и т ел н и на ви ц и
и опазването на околната среда
1. Театрални и други представления, които
не се отнасят до или не включват дегустация на
плодове и зеленчуци.
2. Раздаване на плодове и зеленчуци за семействата.
3. Разходи за съпътстващи мерки, които дублират части от учебната програма.
Д) Информационни материали и наг ра ди за децата и материа ли за обу чение
на у чители и родители
1. Хартия, картон, маркери и други материали
за рисуване.
2. Заплащане за лектор или учител.
3. Закупуване на сокоизстисквачка или сушилня за плодове.
4. Организиране на информационни събития
за деца, родители и учители.
5. Електронни награди, като електронни
плейстейшъни, айподи и др.
Е) С ъ с т е з а н и я и и г ри
1. Игри и състезания (като спортни игри,
рисуване), които не са свързани с плодове и
зеленчуци и с целите на схемата, освен когато
са придружени от дегустация на продукт.
2. Електронно оборудване, като фотокамери
и др.
3. Спортно оборудване за състезания.
4. Разходи за персонал за организиране на
състезание и за снимки.
5. Разходи за участие на разпознаваемо лице
(знаменитост).
Ж) Промотиране и интернет страница
1. База данни на експерти и събиране на
информация за храните и хранителния състав,
сайт за храненето в училище.
2. Медийни кампании за здравословно хранене,
конференции по схемата за широката публика.
3. Участия в панаири и изложения.
4. Изработване на постери и билбордове,
изложби и декориране на столова, класни стаи
и информационни табла.
5. Разходи за принтиране, разпространение,
медии, филмиране и дизайн.
7870
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 232 на Министерския съвет от 2016 г. за
приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите
за президент и вицепрезидент на Републиката
и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се
избират с мажоритарна избирателна система
с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително
гласуване на изборите и референдумите?“
и „Под креп я те л и г од и ш ната д ърж а вна
субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде
един лев за един получен действителен глас
на последните парламентарни избори?“ на
6 ноември 2016 г. (ДВ, бр. 71 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „17 600,0“ се заменя с
„19 200,0“.
2. В т. 2 числото „29 480,0“ се заменя с
„27 880,0“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст числото „466,0“ се
заменя с „2066,0“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „в т.ч. за възнаграждения на членовете
на районните избирателни комисии“.
2. В ал. 4 думите „районните и“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2016 г. в размер
до 15 000 000 лв. за предоставяне на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на разчетените приходи и разходи по
централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2016 г. на базата на отчетените
трансфери до размера им по чл. 1, ал. 1.
Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 196, ал. 2 от Закона за водите.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане
по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от
2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 175 810 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на учениците от общинските
у чилища и на у чениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
149 580 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 26 230 лв.,
в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 1215 лв.
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Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 25 015 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата 40 540 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане на стипендии от общинските училища на ученици по раздел ІІ на Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2016 г.
Община

Област

Средства за стипендии (в лв.)

Благоевград Благоевград

4 455

Петрич

1 080

Благоевград
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Община

Област

Средства за стипендии (в лв.)

Бургас

Бургас

15 660

Варна

Bарна

18 630

Велико
Търново

Bелико Tърново

5 670

Свищов

Bелико Tърново

1 215

Стражица

Bелико Tърново

810

Брегово

Bидин

810

Видин

Bидин

540

Враца

Bраца

1 080

Габрово

Габрово

810

Добрич

Добрич

1 080

Кърджали

Kърджали

1 890

Дупница

Kюстендил

1 080

Кюстендил

Kюстендил

2 025

Ловеч

Ловеч

3 375

Троян

Ловеч

540

Монтана

Mонтана

945

Велинград

Пазарджик

1 890

Септември

Пазарджик

1 620

Плевен

Плевен

5 535

Пловдив

Пловдив

Разград

Pазград

Две могили Pусе

15 120
945
945

Русе

Pусе

7 020

Силистра

Cилистра

1 755

Тутракан

Cилистра

810

Сливен

Cливен

Столична
община

София-град

Ботевград

Софийска област

1 080

Стара
Загора

Cтара Загора

5 805

Търговище

Tърговище

3 240

2 835
30 105

ДимитровXасково
град

1 080

Хасково

Xасково

3 645

Шумен

Шумен

2 295

Ямбол

Ямбол

2 160

ОБЩО:

7930

149 580

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република
България и Европейската банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 9 юни 2016 г. – ДВ, бр. 47
от 2016 г. В сила от 16 септември 2016 г.)
ГА РА Н Ц ИОН НО С ПОРА З У М Е Н И Е о т
24 март 2016 г. между РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ („Гарантът“) и ЕВРОПЕЙСК АТА БАНК А ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
(„Банката“) („Гаранционно споразумение“).
ПРЕАМБЮЛ
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Гарантът
и Фондът за гарантиране на влоговете в банките в България са поискали съдействие от
Банката за финансиране на част от Проекта;
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно
споразумение за заем от настоящата дата
между Фонда за гарантиране на влоговете
в банките в България като Заемополучател
и Банката („Споразумение за заем“, както е
определено в Стандартните общи условия)
Банката се е съгласила да отпусне заем на Заемополучателя в размер 300 (триста) милиона
евро при спазване на условията, определени
или посочени в Споразумението за заем, но
единствено при условие че Гарантът гарантира
задълженията на Заемополучателя съгласно
Споразумението за заем, както е предвидено
в настоящото споразумение; и
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Гарантът,
предвид сключването от страна на Банката на
Споразумение за заем със Заемополучателя,
се съгласява да гарантира тези задължения
на Заемополучателя,
СЛЕДОВАТЕЛНО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ страните се споразумяват, както следва:
Член I – СТАНДАРТНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ;
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Раздел 1.01. Включване на Стандартните
общи условия
Всички разпоредби на Стандартните общи
условия на Банката от 1 декември 2012 г. са
включени във и приложими към настоящото
споразумение със същата сила и действие,
както ако са изцяло определени тук (тези
разпоредби се наричат по-долу „Стандартни
общи условия“).
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Раздел 1.02. Определения
Където и да се използват в настоящото
споразумение (включително в Преамбюла),
освен ако не е изрично посочено друго или
контекстът не изисква друго, термините, определени в Преамбюла, имат съответните дадени
им там значения, термините, определени в
Стандартните общи условия и Споразумението
за заем, имат съответните значения, дадени
им в тези документи, като долупосоченият
термин има следното значение:
„Упълномощен представител на гаранта“
означава министърът на финансите на Гаранта.
Раздел 1.03. Тълкуване
В настоящото споразумение позоваване на
даден член или раздел, освен ако не е посочено
друго в това споразумение, ще бъде тълкувано
като позоваване на посочения член или раздел
от настоящото споразумение.
Член II – ГАРАНЦИЯ И ПРОЦЕДУРА
Раздел 2.01. Гаранция
С настоящото Гарантът безусловно гарантира като основен длъжник, а не само като
поръчител, надлежното и своевременно плащане на всякакви и всички дължими суми по
Споразумението за заем, независимо дали на
определен падеж, чрез ускоряване на срока
за плащане или по друг начин, включително надлежното и своевременно плащане на
всякакви и всички обезщетения за вреди и
други дължими суми, в резултат на несвоевременното изпълнение на някое от задълженията на Заемополучателя, определени в
Споразумението за заем.
Раздел 2.02. Процедура
(а) Гарантът потвърждава с настоящото,
че е запознат с условията на Споразумението
за заем.
(б) Банката се съгласява, без да се засяга
раздел 8.02 от Стандартните общи условия,
които при всички случаи имат превес, че в
случай че Заемополучателят не извърши някакви плащания на главница или лихва или
на някаква друга сума, дължима на Банката
съгласно Споразумението за заем, Банката
следва да уведоми Гаранта за същото и за
предпочитане в рамките на 3 работни дни от
настъпването на такова неплащане.
(в) Банката се съгласява, че всяко искане за
плащане, отправено от Банката към Гаранта
в съответствие с настоящото споразумение,
ще бъде отправено в писмена форма, като
в това искане за плащане ще бъде посочена
сумата съгласно Споразумението за заем,
чието плащане е просрочено и която следва
да се плати от Гаранта, и датата, до която
тази сума трябва да бъде платена от Гаранта,
като тази дата следва да бъде не по-рано от
петнадесет работни дни от датата на известието за искането за плащане.
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Член III – РАЗНИ
Раздел 3.01. Известия
Следните адреси са посочени за целите на
Раздел 10.01 от Стандартните общи условия:
За Гаранта:
Република България
Министерство на финансите
ул. Г. С. Раковски 102,
София, България
На вниманието на: Министъра на
финансите
Факс: +359 2 980 68 63
За Банката:
European Bank for Reconstruction and
Development (Европейска банка за възстановяване и развитие)
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom (Обединено кралство)
На вниманието на: Operation Administration
Depa r t ment (О т д е л у п р а в л е н и е н а
операциите)
Факс: +44 20 7338 6100
Раздел 3.02. Правно становище
За целите на Раздел 9.03 (б) от Стандартните
общи условия и в съответствие с условията
на Споразумението за заем правното становище или становища трябва да бъдат дадени
от името на Гаранта от Министерството на
правосъдието. Образецът на такова становище
е приложен към настоящото споразумение.
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО страните
по настоящото споразумение, действайки чрез
своите надлежно упълномощени представители, подписаха това споразумение в четири
екземпляра и го представиха в София, България, на датата, посочена по-горе.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
ЕВРОПЕЙСКА
От:
БАНКА ЗА
Име: Владислав Горанов ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Длъжност:
И РАЗВИТИЕ:
Министър на финансите
От:
Име: Матео Патроне
Длъжност: Директор,
Регионален директор
за Румъния и
България
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ НА ПРАВНО СТАНОВИЩЕ НА
ГАРАНТА
[Официална бланка на Министерството на
правосъдието]
European Bank for Reconstruction
and Development (Европейска банка за
възстановяване и развитие)
One Exchange Square
London EC2A 2JN
England

[Дата]
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Уважаеми господа,
Относно: Правно становище относно Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване
и развитие във връзка със Споразумението за
заем между Фонда за гарантиране на влоговете
в банките в България и Европейската банка за
възстановяване и развитие, двете от [ ]; (Операция № 47163).
На [ ] 2016 г. Европейската банка за възстановяване и развитие („Банката“) сключи Гаранционно споразумение с Република България
(„Държавата“) като Гарант, с което Държавата
гарантира финансовите задължения на Фонда
за гарантиране на влоговете в банките в България („Заемополучателя“) в полза на Банката
(„Гаранционното споразумение“) по отношение
на Заема.
В настоящото Становище думите и изразите,
определени в Гаранционното споразумение, имат
същото значение и тук.
В качеството си на министър на правосъдието
на Република България съм прегледал подписания
екземпляр на Гаранционното споразумение и
всички други свързани документи и съм проучил
Конституцията на Република България заедно
със съответните закони, нормативни актове,
документи и други въпроси и съм отправил
такива други запитвания, каквито съм счел за
необходими или подходящи за целите на предоставянето на настоящото становище. Въз основа
на гореизложеното съм на мнение и заявявам
съответно, че:
(а) М инистерският съвет на Република България след преглед на проектите на Гаранционното споразумение и Споразумението за
заем със свое Решение № [ ] от [ ] одобри
проекта на Гаранционно споразумение и
упълномощи министъра на финансите
да проведе преговори и впоследствие да
подпише Гаранционното споразумение от
името на Република България. Впоследствие Министерският съвет на Република
България чрез свое Решение № [ ] от [ ]
одобри Гаранционното споразумение, под
писано на [ ], и предложи на Народното
събрание на Република България да приеме
Закон за ратификация на Гаранционното
споразумение („Закон за ратификация“).
(б) В съответствие с разпоредбите на чл. 85,
ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 на Конституцията на
Република България Народното събрание
прие Закон за ратификация на Гаранционното споразумение между Република
България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумението
за заем между Фонда за гарантиране на
влоговете в банките в България и Европейската банка за възстановяване и развитие.
(в) В съответствие с разпоредбите на член 98,
т. 4 от Конституцията на Република България президентът на Република България
издаде Указ № [ ] от [ ], постановяващ
обнародването на Закона за ратификация
в „Държавен вестник“.
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(г) З
 аконът за ратификация, обнародван с Указ
на президента на Република България, е
публикуван в „Държавен вестник“, брой
№ [ ] от дата [ ] и влезе в сила на [ ].
(д) В сички актове, условия и упълномощавания, които следва да бъдат изпълнени,
удовлетворени и приложени с цел да позволят на Държавата като Гарант да встъпи
законно във, да упражни правата си и да
изпълни задълженията си, изложени в Гаранционното споразумение, са изпълнени
при стриктно спазване на Конституцията
и законите на Държавата.
(е) З адълженията на Държавата като Гарант,
както са определени в Гаранционното споразумение, представляват законни, валидни и обвързващи задължения на Гаранта
и подлежат на изпълнение в съответствие
с приложимите за тях условия.
ж) З адълженията на Държавата, както са определени в Гаранционното споразумение,
представляват международни задължения
на Държавата и са одобрени в съответствие с разпоредбите на Конституцията
на Държавата, свързани с международни
споразумения.
С уважение,
Министър на правосъдието
Република България
7704

НАЦИОНАЛНО БЮРО
ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ПРАВИЛНИК

за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
и неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, съставът, функциите и организацията на
дейността на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък „Националното бюро“ или
„Бюрото“, и неговата администрация.
Чл. 2. (1) Националното бюро е независим
държавен орган за наблюдение на процедурите по:
1. изготвяне на писмени мотивирани искания за използване на специални разузнавателни
средства (СРС);
2. постановяване на съответни съдебни
актове по постъпилите искания да се разреши
използването на СРС;
3. даване на писмено разпореждане за:
а) прилагане на СРС;
б) прекратяване прилагането на СРС;
в) незапочване прилагането на СРС;
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4. съхраняване на получената чрез СРС
информация;
5. унищожаване на получената чрез СРС
информация.
(2) Националното бюро осъществява дейности по защита на правата и свободите на
гражданите, спрямо които неправомерно са
прилагани СРС.
Чл. 3. Националното бюро осъществява
дейността си на основата на принципите на
законност и политически неутралитет.
Чл. 4. Бюрото е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в гр. София
и е първостепенен разпоредител с бюджет.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 5. Националното бюро е постоянно
действащ колегиален орган, който се състои
от петима членове, включително председател
и заместник-председател, и се подпомага от
администрация, служителите в която се назначават по трудово правоотношение.
Чл. 6. Съставът на Бюрото се избира от
Народното събрание за срок от 5 години по
реда, определен от Закона за специалните
разузнавателни средства.
Чл. 7. Членовете на Националното бюро
са равнопоставени и осъществяват дейността
си съгласно Закона за специалните разузнавателни средства и този правилник.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА НА
ЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 8. (1) За осъществяване на дейностите
по чл. 2 Бюрото в рамките на своята компетентност:
1. изиск ва информаци я от органите и
структурите по чл. 13, 34н, 15 и 20 от Закона
за специалните разузнавателни средства;
2. проверява редовността на водене на
регистрите при органите и структурите по
чл. 13, 34н, 15 и 20 от Закона за специалните
разузнавателни средства за тяхната дейност
по закона;
3. проверява исканията, разрешенията,
отказите, разпорежданията и другите актове
и документи по използването и прилагането
на СРС;
4. проверява съхраняването, използването
и унищожаването на придобитата чрез СРС
информация;
5. дава задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и
прилагане на СРС, както и за съхраняване
и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
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6. разработва образци на регистрите при
органите и структурите по чл. 13, 34н, 15 и
20 от Закона за специалните разузнавателни
средства за тяхната дейност по закона;
7. разработва правила за водене на регистрите по т. 6;
8. разработва правила за съхраняване на
искания, разрешения и разпореждания по
използването и прилагането на СРС;
9. извършва проверки:
а) по постъпили мотивирани сигнали от
граждани за незаконосъобразно прилагане на
СРС спрямо тях;
б) при самосезиране;
в) по препратени документи от други държавни институции;
10. уведомява служебно гражданите, когато
констатира, че спрямо тях неправомерно са
прилагани СРС, освен в случаите по чл. 34ж,
ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни
средства;
11. сезира прокуратурата и ръководителите на органите по чл. 13 и 20 от Закона за
специалните разузнавателни средства, когато
установи данни за неправомерно използване
и прилагане на СРС, съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация;
12. сезира прок у рат у рата и у ведом ява
Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, когато установи данни за неправомерно разрешаване прилагането на СРС
от орган по чл. 15 от Закона за специалните
разузнавателни средства;
13. сътрудничи със сродни чуждестранни
и международни организации и институции.
(2) Бюрото систематизира и анализира
информацията по ал. 1, т. 1 – 4 и 9 – 10.
Чл. 9. (1) При осъществяване на правомощията си членовете на Бюрото и служителите
му се легитимират със служебна карта.
(2) Органите на изпълнителната и съдебната власт, службите за сигурност и обществен
ред, както и гражданите по отношение на
инициирани от тях проверки са длъжни да
оказват съдействие на членовете на Бюрото и
служителите му при осъществяване на техните
правомощия по закон.
Чл. 10. Национа лното бюро приема с
решение:
1. правилник по чл. 34б, ал. 8 от Закона
за специалните разузнавателни средства и
го предоставя за обнародване в „Държавен
вестник“;
2. доклад за дейността си по чл. 34б, ал. 7
от Закона за специалните разузнавателни
средства и ежегодно до 31 май го внася в
Народното събрание;
3. проект на годишен бюджет и бюджетна
прогноза;
4. предприемането на дейностите по чл. 8,
ал. 1 за всеки конкретен случай;
5. други актове.
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ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 11. (1) Националното бюро обсъжда и
решава въпросите от своята компетентност на
закрити заседания. По решение на Бюрото в
закрито заседание могат да участват служители
от администрацията му и външни лица при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(2) По решение на Бюрото отделни заседания могат да бъдат открити.
Чл. 12. (1) Заседанията на Националното
бюро са редовни и извънредни.
(2) Бюрото заседава редовно най-малко
веднъж седмично освен при наличие на друго
решение.
(3) Заседанията се свикват от председателя
и се провеждат, ако на тях присъстват наймалко трима от членовете на Бюрото.
(4) Заседания могат да бъдат свиквани и
по искане на най-малко трима от членовете
на Бюрото, които предлагат и дневен ред.
Чл. 13. (1) Проектът на дневен ред се изготвя и предоставя заедно с необходимите
материали на членовете на Националното
бюро не по-малко от два работни дни преди
заседанието.
(2) По предложение на всеки член на Бюрото в проекта на дневен ред могат да бъдат
включвани допълнителни точки и/или да
отпадат включени точки.
(3) Проектът на дневен ред се гласува от
членовете при откриване на заседанието.
Чл. 14. (1) Заседанията се ръководят от
председателя на Бюрото, а в случай на негово
отсъствие – от заместник-председателя.
(2) В случай на отсъствие на председателя
и заместник-председателя тримата членове
избират председателстващ заседанието.
Чл. 15. Отсъствие на член на Националното
бюро от заседание, свикано по реда на чл. 12,
е допустимо само в случай, че:
1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск;
3. са налице други обективни причини, за
които е информирал предварително.
Чл. 16. (1) Националното бюро приема
решения.
(2) Решенията се приемат с явно поименно
гласуване и с мнозинство най-малко трима
от членовете на Бюрото.
(3) Гласуването се изразява със „ЗА“ или
„ПРОТИВ“, като за мотиви служат изказаните
при обсъжданията становища.
Чл. 17. (1) За всяко заседание на Националното бюро се изготвя протокол, който
се подписва от членовете, присъствали на
заседанието, и от протоколиста.
(2) В протокола по ал. 1 задължително се
вписват датата, мястото, началото и краят на
заседанието, видът на заседанието, имената
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на присъствалите, дневният ред, проведените
обсъждания, приетите решения и резултатите
от гласуванията.
(3) Протоколът се изготвя не по-късно от
три работни дни след заседанието.
Чл. 18. (1) Председателят на Националното бюро:
1. представлява Бюрото в страната и в
чужбина;
2. утвърждава дневния ред, свиква и ръководи заседанията;
3. прави предложения по чл. 10;
4. уведомява Народното събрание за възникнали обстоятелства по чл. 34в, ал. 6 и 7
от Закона за специалните разузнавателни
средства;
5. съгласува образците на регистрите и правилата по чл. 34е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства с институциите
по чл. 34е, ал. 3 от Закона за специалните
разузнавателни средства и ги утвърждава;
6. осъществява общото ръководство на
администрацията;
7. утвърждава длъжностното и щатното
разписание и длъжностните характеристики
на служителите;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
правоотношения със служителите;
9. сключва договори с външни сътрудници,
експерти и други лица, необходими за изпълнение на задачите на Бюрото;
10. командирова в страната и в чужбина
членовете на Бюрото и служителите;
11. внася в Народното събрание проектобюджета на Бюрото, контролира изпълнението
и отчитането на бюджета;
12. осъществява взаимодействие с други
държавни органи, юридически лица и чуждестранни институции;
13. ръководи и контролира дейностите,
свързани с реализацията на национални и
международни проекти;
14. утвърждава всички изискващи се от
Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане
вътрешни документи относно защитата на
класифицираната информация;
15. утвърждава правилата за вътрешния
трудов ред, за структурата и организацията
на работната заплата, за администриране на
документооборота, както и други правила
при необходимост.
(2) Председателят на Бюрото издава заповеди и указания.
(3) При осъществяване на правомощията си
председателят пътува в страната и в чужбина,
без да се издава заповед, като след изтичане
на всяко тримесечие представя за одобрение
на заседание на Бюрото отчет за разходите
си за командироване.
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Чл. 19. Заместник-председателят подпомага
председателя при изпълнение на функциите му
и в случай на негово отсъствие ги изпълнява.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО И НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 20. (1) Главният секретар анализира,
планира, организира, разпределя, координира,
контролира, отчита и носи отговорност за
изпълнението на дейностите и задачите на
общата и специализираната администрация,
произтичащи от закони, подзаконови актове,
вътрешни правила, решения на Бюрото и
заповеди на председателя.
(2) Главният секретар осъществява непосредственото ръководство на служителите в
администрацията, като:
1. оказва съдействие на членовете на Бюрото при изпълнение на техните правомощия;
2. организира провеждането на заседанията
на Бюрото и съставя проект на дневен ред;
3. организира и участва в изготвянето на
проекти на вътрешни актове на Бюрото;
4. отговаря за обучението и повишаване
квалификацията на служителите, за изготвяне
на периодичните оценки за резултатите от
работата и проявените от тях нравствени и
професионални качества и за провеждане на
ежегодното им атестиране.
Чл. 21. (1) Служителите от специализираната администрация подпомагат дейността
на Националното бюро, свързана с неговите
компетенции, като:
1. извършват или участват в извършването
на проверки по чл. 34е, ал. 1, т. 2 от Закона
за специалните разузнавателни средства с
право на достъп до съответните документи и
помещения съгласно чл. 34е, ал. 4 от Закона
за специалните разузнавателни средства;
2. участват в изготвянето на образците и
правилата по чл. 34е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;
3. извършват или участват в извършването на проверки по сигнали за неправомерно
разрешаване, използване и прилагане на СРС
спрямо граж дани, съответно съхраняване
или унищожаване на придобитата чрез тях
информация;
4. участват съвместно с членовете на Бюрото и представители на други институции
в работни групи за изготвяне на становища
и предложения, свързани с прилагането и
усъвършенстването на Закона за специалните
разузнавателни средства;
5. анализират, систематизират и обобщават информацията, постъпваща във връзка с
осъществяване правомощията на Бюрото, и
изготвят експертни становища и предложения;
6. участват в подготовката на годишния
доклад пред Народното събрание за извършената от Бюрото дейност.
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(2) Служителите от общата администрация
подпомагат организационно и технически
Националното бюро, като извършват или
участват в извършването на дейностите по:
1. изготвяне на мотивирани становища по
административни, правни, финансови, стопански и други въпроси от техните компетенции;
2. защита на националната и чуждестранната класифицирана информация;
3. процесуално представителство, провеждане на обществени поръчки, изготвяне на
договори, по които Бюрото е страна;
4. изготвяне на проекти на длъжностното
и щатното разписание и длъжностните характеристики;
5. изготвяне на проекти на актовете по
възникване, изменение и прекратяване на
трудовите правоотношения на членовете на
Бюрото и на служителите, съхраняване на
кадровите им дела, изготвяне и по разпореждане, издаване на удостоверителни документи;
6. осъществяване на финансово-счетоводните операции на Бюрото;
7. организиране, осъществяване и контролиране на управлението и стопанисването на
собствеността на Бюрото;
8. организиране и осъществяване на административното обслужване на външните
институции и гражданите;
9. регистриране на документите, контролиране на движението и архивирането им
в съответствие със Закона за националния
архивен фонд;
10. организиране и подпомагане на международните връзки на Бюрото;
11. подготовка и реализация на програми,
проекти и обучения, свързани със служебната
дейност;
12. създаване и поддържане на здравословни
и безопасни условия на труд.
(3) На служителите по ал. 1, съобразно
техните компетенции, могат да бъдат възлагани и задачи от направленията на дейност
по ал. 2.
(4) На служителите по ал. 2, съобразно
техните компетенции, могат да бъдат възлагани задачи от направленията на дейност
по ал. 1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът е приет на основание чл. 34б, ал. 8 от Закона за
специалните разузнавателни средства с решение на Националното бюро от 14.04.2016 г.,
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“ и отменя Правилника за дейността на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства и неговата администраци я (ДВ,
бр. 13 от 2014 г.).
Председател:
Бойко Рашков
7760
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-04-06
от 28 септември 2016 г.

за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с
разпределяне на разходите, произтичащи от
задълженията за изкупуване на електрическата
енергия, произведена от възобновяеми източници, определени от Комисията за енергийно
и водно регулиране.
(2) Схемата за предоставяне на помощ по
тази наредба се прилага за периода от 1 август
2015 г. до 31 декември 2020 г., като помощ се
предоставя за всеки ценови период.
(3) Министърът на eнергетиката организира
изпълнението и осъществява координацията
на дейностите по изпълнение на наредбата и
е администратор на предоставяната държавна
помощ.
(4) Министърът на енергетиката може да
възложи на заместник-министър да упражнява всички или част от правомощията му
по тази наредба.
Чл. 2. Помощта се предоставя на предприятия-бенефициери под формата на отстъпка
от компонентата за разпределяне на разходите
за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като
част от цената, определена по чл. 30, ал. 1,
т. 17 от Закона за енергетиката, въз основа
на заповед за предоставяне на помощ.
Раздел II
Критерии за допустимост. Размер на помощта
Чл. 3. (1) Помощ може да бъде предоставена
на предприятие, което е търговец по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон, осъществяващо дейност/и в сектор/и, изложени на риск
за неговата конкурентна позиция, поради
разходите, произтичащи от разпределението
на разходите за енергията от възобновяеми
източници, като функция от неговата интензивност на електроенергия и излагането му на
въздействието на международната търговия.
(2) Предприятието по ал. 1 следва да отговаря на един от следните критерии:
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1. основната му икономическа дейност за
предходната календарна година е в сектор от
изброените в приложение № 1 и най-малко
60 % от годишните му приходи за същия
период са от тази дейност; или
2. основната му икономическа дейност за
предходната календарна година не е в сектор от изброените в приложение № 1, но е в
сектор с интензивност на търговията от наймалко 4 % на равнището на Европейския съюз
съгласно приложение № 2, най-малко 60 %
от годишните му приходи за същия период
са от тази дейност и има интензивност на
електроенергията най-малко 20 %, изчислена
съгласно приложение № 3.
(3) Предприятието по ал. 1 следва да отговаря едновременно и на следните критерии:
1. не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ
за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение
на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31
юли 2014 г.);
2. няма задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината
по седалището на предприятието, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията;
3. не е обект на неизпълнено разпореждане
за възстановяване на предоставена държавна
помощ, след като с решение на Европейската
комисия е било обявено, че тази помощ е
неправомерна и несъвместима с вътрешния
пазар;
4. същите видове разходи, за които иска
предоставянето на помощ по тази наредба, не
са предмет на друга държавна помощ;
5. има потребление на електрическа енергия
най-малко 1 GWh през предходната календарна
година и интензивност на електроенергията
най-малко 5 %, изчислена съгласно приложение № 3, при осъществяване на една или
повече икономически дейности от изброените
в приложение № 1 и приложение № 2;
6. когато е задъл жено лице по чл. 57,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната
ефективност:
а) има извършено обследване за енергийна ефективност или прилага сертифицирана
система за управление на енергията, или на
околната среда, подлежаща на сертифициране
от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, при
условие че приложената от него система за
управление включва енергийно обследване на
съответното предприятие или промишлена
система, и
б) е представило в Агенцията за устойчиво
енергийно развитие отчет за управлението на
енергийната ефективност съгласно чл. 63 от
Закона за енергийната ефективност;
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7. когато не е задължено лице по чл. 57,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната
ефективност – изпълн ява изиск ването по
т. 6, буква „а“.
Чл. 4. (1) Предприятията по чл. 3 могат да
ползват отстъпка от компонентата по чл. 2
в зависимост от тяхната интензивност на
електроенергията за количествата потребена
електрическа енергия през съответния ценови
период, както следва:
1. в случай на интензивност на електроенергията от 5 % до 10 % включително – отстъпка
в размер на 40 %;
2. в случай на интензивност на електроенергията над 10 % до 20 % включително – отстъпка в размер на 60 %;
3. в случай на интензивност на електроенергията над 20 % – отстъпка в размер на 85 %.
(2) В допълнение към отстъпката по ал. 1
предприятията могат да получават помощ за
количествата потребена електрическа енергия, като се освобождават от задължение
за плащане на компонентата по чл. 2 след
достигане на размера на разходите, посочен
в заповедта за предоставяне на помощ, за
съответния ценови период и определен като:
1. 4 % от брутната добавена стойност на
съответното предприятие, изчислена съгласно
приложение № 3 – за предприятия с интензивност на електроенергията по-малко от 20 %;
2. 0,5 % от брутната добавена стойност на
съответното предприятие, изчислена съгласно
приложение № 3 – за предприятия с интензивност на електроенергията най-малко 20 %.
Раздел III
Условия и ред за предоставяне на помощта
Чл. 5. (1) Предприятие, което отговаря на
критериите по чл. 3, може да подаде в Министерството на енергетиката в срок до 31
март на годината, в която започва ценовият
период, за който се иска предоставянето на
помощ, заявление по образец съгласно приложение № 4.
(2) В заявлението се включват прогноза
за потреблението на електрическа енергия за
съответния ценови период по обекти и нива
на напрежение и наименование и ЕИК на
лицето, което съгласно правилата по чл. 91,
ал. 2 от Закона за енергетиката извършва
плащанията към обществения доставчик на
цената за задължения към обществото.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. доклад, заверен от регистриран одитор
по Закона за независимия финансов одит,
чрез договорени процедури по смисъла на
Международния стандарт за свързани по съдържание услуги МСССУ 4400, с приложени:
а) справка за изчислена интензивност на
електроенергията за предходните три календарни години съгласно приложение № 3;
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б) справка относно средната брутна добавена стойност на предприятието за предходните
три календарни години съгласно приложение
№ 3, и
в) справка, удостоверяваща изпълнението
на изискването на чл. 3, ал. 2 относно годишните приходи от основна икономическа
дейност;
2. удостоверения за липса на задължения
по чл. 3, ал. 3, т. 2, издадени не по-рано от 30
дни преди подаване на заявлението;
3. декларация от предприятието, че не е
в затруднено положение съгласно Насоките
за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия
в затруднено положение;
4. декларация, че предприятието отговаря
на критериите по чл. 3, ал. 3, т. 3, както и
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3,
ал. 3, т. 4;
5. удостоверение относно код на основна
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт;
6. обосновка относно прогнозното потребление на електроенергия за ценовия период,
за който се подава заявлението.
(4) Предприятие, регистрирано от по-малко
от три години, предоставя документи по ал. 3
с наличните отчетни данни.
(5) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 6
се установяват служебно от министъра на
енергетиката по предоставена от Агенцията
за устойчиво енергийно развитие информация.
(6) Предприятие по чл. 3, ал. 3, т. 7 представя резюме от обследването за енергийна
ефективност или декларира прилагането на
система за управление на енергията или на
околната среда и представя доказателства, че
приложената от него система за управление
отговаря на минималните изиск вани я за
енергийни обследвания.
(7) Декларациите по ал. 3, т. 3 и 4 се подават по образец, утвърден от министъра на
енергетиката и публикуван на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
Чл. 6. (1) Министърът на енергетиката
чрез оправомощени от него лица в срок до
15 работни дни от постъпване на заявлението
извършва проверка за редовност на заявлението, приложенията към него и заявените
обстоятелства. При проверката могат да се
изискват допълнителна информация и документи.
(2) Когато заявлението е подадено след
изтичане на срока по чл. 5, ал. 1, то се оставя
без разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят
се уведомява писмено.
Чл. 7. (1) Когато заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията, министърът на енергетиката уведомява
писмено заявителя и определя подходящ срок
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за отстраняването на несъответствията и/или
за представяне на допълнителна информация
и/или документи. Срокът не може да бъде
по-кратък от 10 и по-дълъг от 20 работни дни.
(2) Срокът по чл. 6, ал. 1 спира да тече от
изпращането на уведомлението до получаването на исканите информация и документи,
съответно – до изтичането на срока за предоставянето им.
(3) В случай че в определения срок констатираните нередовности не бъдат отстранени
или не бъдат предоставени необходимите
допълнителна информация и/или документи,
заявлението се оставя без разглеждане и административното производство се прекратява,
за което заявителят се уведомява писмено.
Чл. 8. (1) Когато заявлението отговаря на
изискванията, като не са установени или са
отстранени несъответствията в заявлението
и/или приложенията към него, министърът
на енергетиката в срок от 20 работни дни от
постъпване на заявлението се произнася със
заповед за предоставяне на помощ.
(2) Заповедта съдържа:
1. наименование, ЕИК и седалище на бенефициера;
2. обект/и и мощност/и;
3. помощта, която се предоставя, както и
размера на разходите по чл. 4, ал. 2, когато
е приложимо;
4. ценовия период, за който се издава заповедта.
(3) Министърът на енергетиката в срок от
20 работни дни от постъпване на заявлението
издава заповед за отказ, когато не са изпълнени изискванията на тази наредба.
(4) Заповедите по ал. 1 и 3 се съобщават на
заявителя в тридневен срок от издаването им.
(5) Оправомощено от министъра на енергетиката длъжностно лице удостоверява с
полагане на подпис и изписване на име, фамилия и длъжност датата на влизане в сила
на заповедите по ал. 1 и 2.
Чл. 9. (1) Помощта по чл. 4, ал. 2 се предоставя след достигане размера на разходите,
посочен в заповедта за предоставяне на помощ,
за което министърът на енергетиката издава
удостоверение.
(2) Удостоверението се издава в срок от
10 работни дни от постъпване на искане от
бенефициера. Искането се подава по образец,
утвърден от министъра на енергетиката и
публикуван на интернет страницата на Министерството на енергетиката, и към него
се прилагат доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените
средства за компонентата по чл. 2.
(3) В случаите по ал. 2 се прилагат съответно чл. 6 и 7.
Чл. 10. (1) Предприятие, на което е издадена
заповед за предоставяне на помощ, е длъжно
да уведоми министъра на енергетиката за
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всяка промяна в обстоятелствата, свързани
с условията за издаване на заповедта или с
данните в нея, в срок до 15 работни дни от
настъпване на промяната, като подаде ново
заявление и приложи всички относими документи.
(2) Предприятие, на което е издадено удостоверение, е длъжно да уведоми министъра
на енергетиката за всяка промяна в обстоятелствата, свързана с условията за издаване
на удостоверението или с данните в него, в
срок до 15 работни дни от настъпване на промяната, като подаде ново искане и приложи
всички относими документи.
(3) В случаите по ал. 1 и 2, както и при
образуване на производство по инициатива
на министъра на енергетиката чл. 6 и 7 се
прилагат съответно.
Чл. 11. (1) Министърът на енергетиката
в срок от 15 работни дни от образуване на
производство по чл. 10:
1. оставя заявлението/искането без разглеждане и прекратява административното
производство, когато в определения срок
констатираните нередовности в заявлението/
искането не бъдат отстранени или не бъдат
предоставени необходимите документи и/или
допълнителна информация;
2. отменя заповедта за предоставяне на
помощ и издава нова заповед за предоставяне на помощ, съответно отменя издаденото
удостоверение и издава ново, когато са налице
основания за това;
3. отказва исканата промяна с мотивирана
заповед.
(2) Актовете по ал. 1 се съобщават на заявителя в тридневен срок от издаването им.
(3) Оправомощено от министъра на енергетиката длъжностно лице удостоверява с
полагане на подпис и изписване на име, фамилия и длъжност датата на влизане в сила
на заповедите по ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 12. (1) Бенефициерът представя на
лицето, което съгласно правилата по чл. 91,
ал. 2 от Закона за енергетиката извършва
плащанията към обществения доставчик на
цената за задължения към обществото, заверено копие от заповедта за предоставяне на
помощ и заверено копие от удостоверението
по чл. 9, когато е приложимо.
(2) Лицето, което съгласно правилата по
чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извършва плащанията към обществения доставчик
на цената за задължения към обществото,
предоставя отстъпката при фактуриране на
ползваната от бенефициера елект рическа
енергия съгласно заповедта за предоставяне
на помощ и удостоверението по чл. 9, когато
е приложимо.
Чл. 13. (1) Когато установи, че не са били
налице или са отпаднали предпоставките
за предоставяне на помощ по тази наредба,
министърът на енергетиката:
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1. издава заповед за обезсилване или отмяна на заповедта за предоставяне на помощ
на бенефициер по чл. 4, ал. 1;
2. издава заповед за обезсилване или отмяна на заповедта за предоставяне на помощ
и удостоверението, когато такова е било издадено, на бенефициер по чл. 4, ал. 2.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа разпореждане за незабавно възстановяване на неправомерно предоставена помощ от страна на
бенефициера.
(3) След влизането є в сила заповедта
по ал. 2 се изпраща на бенефициера и на
обществения доставчик за възстановяване
на неправомерно предоставена помощ и на
лицето, което съгласно правилата по чл. 91,
ал. 2 от Закона за енергетиката извършва
плащанията към обществения доставчик на
цената за задължения към обществото – за
прекратяване предоставянето на отстъпката.
Чл. 14. Заповедите, издадени по тази наредба, подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Министърът на енергетиката уведомява Комисията за енергийно и водно
регулиране за издадените заповеди и удостоверения, както и за прогнозното потребление
на електрическа енергия на всеки бенефициер.
Раздел IV
Разполагаемост и достъпност на информа
цията. Мониторинг
Чл. 16. Министърът на енергетиката създава
и поддържа публичен регистър за постъпилите
заявления и предоставените помощи, който
се публикува на интернет страницата на
Министерството на енергетиката и включва:
1. данни за бенефициера;
2. код по класификацията на икономическите дейности;
3. вид и размер на помощта;
4. прогнозното потребление на бенефициера
за периода, за който се предоставя помощта;
5. номер и дата на заповедта за предоставяне на помощ или за отказ;
6. номер и дата на удостоверението.
Чл. 17. (1) Министърът на енергетиката
чрез оправомощени от него лица осъществява
превантивен, текущ и последващ контрол по
прилагането на наредбата и мониторинг на
бенефициерите за размера на предоставената
помощ.
(2) При установяване на надвзета или недовзета помощ надвзетата помощ подлежи на
възстановяване от бенефициера, а недовзетата
помощ – на компенсиране, за което министърът на енергетиката уведомява бенефициера.
(3) За установяване на обстоятелствата по
ал. 2 се извършват проверки в последното
тримесечие на ценовия период, за който се
отнася помощта.
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(4) В случаите на надвзета помощ бенефициерът я възстановява незабавно след получаване на уведомлението по ал. 2. Министърът
на енергетиката предприема необходимите
действия такова възстановяване да бъде извършено.
(5) Министърът на енергетиката организира
осъществяването на контрола и мониторинга
по тази наредба.
Чл. 18. Държавните органи и енергийните
предприятия предоставят при поискване от
министъра на енергетиката необходимите документи и информация за проверка относно
спазването на изискванията по наредбата.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Заявления за издаване на заповед
за предоставяне на помощ за ценовия период
от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. се подават
в срок до 15 работни дни от влизането в сила
на наредбата.
(2) При предоставянето на помощ за периода по ал. 1 разпоредбите на чл. 3, ал. 3,
т. 6 и 7, чл. 5, ал. 3, т. 6, ал. 5 и 6, чл. 9 и 12
не се прилагат, а останалите разпоредби на
раздели II и III се прилагат съответно, като:
1. когато заявлението е подадено след
изтичане на срока по ал. 1, то се оставя без
разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят се
уведомява писмено;
2. предходната календарна година по отношение на помощта за периода по ал. 1 е
2014 г., а предходните три календарни години – 2012, 2013 и 2014 г.;
3. в заявлението вместо прогноза за потреблението се включва информация за потребление на електрическа енергия за ценовия период
по ал. 1, като се представят доказателства за
закупените количества електрическа енергия
и платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2, както и справка за платените
средства за компонентата по чл. 2 от лицето
по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик;
4. удостоверението относно код на основна
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, е за 2014 г.,
а в случаите на предприятия, съществуващи
от 2015 г. – за 2015 г.;
5. цената на електрическата енергия по т. 3,
буква „б“ от приложение № 3 за периода по
ал. 1 е 73 лв./MWh съгласно ценово решение
№ Ц-35 от 1 ноември 2015 г. на Комисията за
енергийно и водно регулиране;
6. когато в заявлението е посочено предоставяне на помощ по чл. 4, ал. 2, в заповедта
за предоставяне на помощ се удостоверява
достигане размера на разходите, като не се
подава искане за издаване на удостоверение
по чл. 9 от тази наредба и такова не се издава;
7. в заповедта за предоставяне на помощ
за периода по ал. 1 се определят:
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а) размерът на надплатените средства
като разлика между размера на платените
за периода средства за компонентата по чл. 2
съгласно решението по т. 5 и дължимото от
бенефициера плащане за тази компонента,
изчислено при условията на предоставената
помощ;
б) размерът на надплатените средства,
подлежащи на възстановяване, като разлика между размера на платените за периода
средства за компонентата по чл. 2 съгласно
решението по т. 5, действително платени от
лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик и дължимото от бенефициера плащане
за тази компонента, изчислено при условията
на предоставената помощ.
(3) Бенефициерът представя на обществения доставчик заверено копие от заповедта
за предоставяне на помощ.
(4) Надплатените средства, подлежащи на
възстановяване, се възстановяват от обществения доставчик в срок 45 работни дни от
представянето на документа по ал. 3.
(5) Когато размерът на надплатените средства по ал. 2, т. 7, буква „б“ е по-малък от
размера на средствата по ал. 2, т. 7, буква „а“,
се прилага чл. 10, ал. 1.
§ 2. (1) Заявления за издаване на заповед
за предоставяне на помощ за ценовия период
от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. се подават
в срок до 30 работни дни от влизането в сила
на наредбата.
(2) При предоставянето на помощ за периода
по ал. 1 разпоредбите на чл. 3, ал. 3, т. 6 и 7,
чл. 5, ал. 5 и 6 не се прилагат, а останалите
разпоредби на раздели II и III се прилагат
съответно, като:
1. когато заявлението е подадено след
изтичане на срока по ал. 1, то се оставя без
разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят се
уведомява писмено;
2. предходната календарна година по отношение на помощта за периода по ал. 1 е
2015 г., а предходните три календарни години – 2013, 2014 и 2015 г.;
3. удостоверението относно код на основна
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, е за 2015 г.,
а в случаите на предприятия, съществуващи
от 2016 г. – за 2016 г.;
4. цената на електрическата енергия по
т. 3, буква „б“ от приложение № 3 за периода
1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. е 70 лв./MWh
съгласно ценово решение № Ц-19 от 30 юни
2016 г. на Комисията за енергийно и водно
регулиране;
5. сроковете за произнасяне на министъра
на енергетиката по заявленията за издаване
на заповед за предоставяне на помощ за
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ценовия период от 1 юли 2016 г. до 30 юни
2017 г. започват да текат след изтичането на
срока по ал. 1.
(3) Бенефициерът може да подаде искане за
издаване на удостоверение за възстановяване
на надплатените от него средства от началото
на ценовия период, за който е предоставена
помощта, до датата на подаване на искането.
(4) Искането по ал. 3 се подава след влизане
в сила на заповедта за предоставяне на помощ,
придружено с доказателства за закупените
количества електрическа енергия и платените
от заявителя средства за компонентата по
чл. 2, както и справка за платените средства
за компонентата по чл. 2 от лицето по чл. 5,
ал. 2 на обществения доставчик. Искането
се подава до изтичане на ценовия период, за
който се предоставя помощта.
(5) Удостоверението за възстановяване на
надплатени средства се издава по реда на
чл. 9 и в него се определят:
1. размерът на надплатените средства
като разлика между размера на платените
за периода средства за компонентата по чл. 2
съгласно решението по т. 4 и дължимото от
бенефициера плащане за тази компонента,
изчислено при условията на предоставената
помощ;
2. размерът на надплатените средства,
подлежащи на възстановяване, като разлика между размера на платените за периода

ВЕСТНИК

средства за компонентата по чл. 2, съгласно
решението по т. 4, действително платени от
лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик и дължимото от бенефициера плащане
за тази компонента, изчислено при условията
на предоставената помощ.
(6) Бенефициерът представя на обществения
доставчик заверено копие от удостоверението
по ал. 5 заедно със заверено копие от заповедта за предоставяне на помощ.
(7) Надплатените средства, подлежащи на
възстановяване, се възстановяват от обществения доставчик в срок 45 работни дни от
представянето на документите по ал. 6.
(8) Когато размерът на надплатените средства по ал. 5, т. 2 е по-малък от размера на
средствата по ал. 5, т. 1, се прилага чл. 10, ал. 1.
§ 3. Лицето/лицата по чл. 5, ал. 2 издават
справките по § 1, ал. 2, т. 3 и по § 2, ал. 4
в срок до 3 работни дни от постъпване на
искане от заинтересованото лице.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 4, ал. 2, т. 21 от Закона за енергетиката.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на икономиката:
Божидар Лукарски

Списък на допустими сектори
Код по NACE*

БРОЙ 77

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, т. 1

Описание

0510

Добив на антрацитни и черни въглища

0729

Добив на руди на цветни метали

0811

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда,
доломит и шисти

0891

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

0893

Добив на сол

0899

Други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

1032

Производство на плодови и зеленчукови сокове

1039

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци

1041

Производство на растителни и животински масла и мазнини

1062

Производство на нишесте и нишестени продукти

1104

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

1106

Производство на малц

1310

Подготовка и предене на текстилни влакна

1320

Производство на тъкани

1394

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

1395

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

1411

Производство на облекло от обработени меки кожи

1610

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
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Описание

1621

Производство на фурнир и дървесни плочи

1711

Производство на влакнести полуфабрикати

1712

Производство на хартия и картон

1722

Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия
и картон

1920

Производство на рафинирани нефтопродукти

2012

Производство на багрила и пигменти

2013

Производство на други основни неорганични химични вещества

2014

Производство на други основни органични химични вещества

2015

Производство на торове и азотни съединения

2016

Производство на полимери в първични форми

2017

Производство на синтетичен каучук в първични форми

2060

Производство на изкуствени и синтетични влакна

2110

Производство на основни фармацевтични продукти

2221

Производство на пластмасови листове, плочи, тръби и профили

2222

Производство на опаковки от пластмаси

2311

Производство на необработено плоско стъкло

2312

Формуване и обработване на плоско стъкло

2313

Производство на опаковки и домакинско стъкло

2314

Производство на стъклени влакна

2319

Производство и обработване на други изделия от стъкло, включително за техническа употреба

2320

Производство на огнеупорни изделия

2331

Производство на керамични плочки

2342

Производство на санитарна керамика

2343

Производство на керамични изолатори

2349

Производство на други керамични изделия

2399

Производство на изделия от други неметални минерални материали, некласифицирани другаде

2410

Производство на чугун, стомана и феросплави

2420

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях, от стомана

2431

Студено изтегляне на пръти

2432

Студено валцуване на тесни ленти

2434

Студено изтегляне на тел

2441

Производство на благородни метали

2442

Производство на алуминий

2443

Производство на олово, цинк, калай

2444

Производство на мед

2445

Производство на други цветни метали

2446

Преработка на ядрено гориво

2720

Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

3299

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

2011

Производство на промишлени газове

2332

Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина

2351

Производство на цимент

2352

Производство на вар и гипс
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Код по NACE*
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Описание

2451/2452/
2453/2454

Леене на желязо, стомана, леки метали и други цветни метали

2611

Производство на електронни елементи

2680

Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

3832

Рециклиране на сортирани отпадъци

* NACE – Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейския съюз (от
френски език – Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes)
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2, т. 2
Списък на допустими сектори – минно дело и производствени сектори, които не са включени в
списъка по приложение № 1, с интензитет на търговията с държави извън Европейския съюз от
най-малко 4 %
Код по NACE

Описание

0610

Добив на нефт

0620

Добив на природен газ

0710

Добив на железни руди и техните концентрати

0812

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

1011

Преработка и консервиране на месо

1012

Преработка и консервиране на месо от домашни птици

1013

Производство на месо и продукти от месо от домашни птици

1020

Преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели

1031

Преработка и консервиране на картофи

1042

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

1051

Мляко и млечни продукти, без сладолед

1061

Производство на мелничарски продукти

1072

Производство на сухари и бисквити; производство на консервирани сладкарски стоки
и торти

1073

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

1081

Производство на захар

1082

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1083

Преработка на кафе и чай

1084

Производство на хранителни подправки и овкусители

1085

Производство на готови ястия

1086

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

1089

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

1091

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

1092

Производство на готови храни за домашни любимци

1101

Производство на спиртни напитки

1102

Производство на вина от грозде

1103

Производство на ябълково и други плодови вина

1105

Производство на пиво

1107

Производство на безалкохолни напитки; производство на минерални води и други
бутилирани води

1200

Производство на тютюневи изделия

1391

Производство на плетени платове

1392

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

1393

Производство на килими и текстилни подови настилки
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Описание

1396

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

1399

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

1412

Производство на работно облекло

1413

Производство на горно облекло, без работно

1414

Производство на долно облекло

1419

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

1420

Производство на изделия от кожа с козината

1431

Производство на чорапи и чорапогащи

1439

Производство на други трикотажни и плетени изделия

1511

Дъбене и апретиране на кожи; апретиране и багрене на кожухарски кожи

1512

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски
изделия

1520

Производство на обувки

1622

Производство на сглобени паркетни плочи

1623

Производство на дограма и други изделия за строителството

1624

Производство на опаковки от дървен материал

1629

Производство на други продукти от дърво; производство на изделия от корк, слама
и материали за плетене

1721

Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

1723

Производство на канцеларски материали от хартия и картон

1724

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

1729

Производство на други изделия от хартия и картон

1813

Предпечатни услуги

1910

Производство на кокс и продукти на коксуването

2020

Производство на пестициди и други агрохимикали

2030

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

2041

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

2042

Производство на парфюми и тоалетни продукти

2051

Производство на експлозиви

2052

Производство на лепила

2053

Производство на етерични масла

2059

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

2120

Производство на лекарствени продукти

2211

Производство на гуми, външни и вътрешни; регенериране и възстановяване на гуми
от каучук

2219

Производство на други изделия от каучук

2223

Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

2733

Производство на електроинсталационни изделия

2740

Производство на електрически осветителни тела

2751

Производство на електрически домакински уреди

2752

Производство на неелектрически битови уреди

2790

Производство на други електрически съоръжения

2811

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

2812

Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
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2813

Производство на други помпи и компресори

2814

Производство на арматурни изделия

2815

Производство на лагери, предавки и съединители

2821

Производство на пещи и горелки

2822

Производство на подемно-транспортни машини

2823

Производство на офис техника и оборудване (без компютърна техника и периферни
устройства)

2824

Производство на преносими инструменти с вграден двигател

2825

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

2829

Производство на други машини с общо предназначение, н.в.д.

2830

Производство на машини за селското и горското стопанство

2841

Производство на машини за обработка на метал

2849

Производство на други обработващи машини

2891

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

2892

Производство на машини за добива и строителството

2893

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

2894

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

2895

Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

2896

Производство на машини за каучук или пластмаси

2899

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани
другаде

2910

Производство на моторни превозни средства

2920

Производство на каросерии и купета за автомобили; производство на ремаркета и
полуремаркета

2931

Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

2932

Производство на други части и принадлежности за автомобили

3011

Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

3012

Строителство на плавателни съдове за отдих

3020

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

3030

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

3040

Производство на бойни военни автомобили

3091

Производство на мотоциклети и техните двигатели

3092

Производство на велосипеди и инвалидни колички

3099

Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

3101

Производство на мебели за офиси и магазини

3102

Производство на кухненски мебели

3103

Производство на матраци и дюшеци

3109

Производство на други мебели

3211

Сечене на монети

3212

Производство на бижутерийни и подобни изделия

3213

Производство на бижута имитация

3220

Производство на музикални инструменти

3230

Производство на спортни стоки

3240

Производство на игри и детски играчки

3250

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

3291

Производство на метли и четки
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2, т. 2
Изчисляване на брутната добавена стойност и интензивността на електроенергията на равнище
предприятие
1. Брутната добавена стойност (БДС) на предприятие се изчислява, като към брутния оперативен
излишък се прибавят разходите за персонала. Приходите и разходите, класифицирани в счетоводството
на предприятието като финансови, се изключват от добавената стойност.
Брутният оперативен излишък се определя, като към счетоводния финансов резултат, елиминирайки влиянието на финансовите приходи и разходи, провизии и обезценки, се добавят разходите за
амортизация, намалени с приходите от финансирания от правителството за придобиване на амортизируеми дълготрайни активи.
За целите на наредбата се използва средноаритметичната стойност от последните 3 календарни
години, за които има налични данни за БДС.
2. Интензивността на електроенергията на предприятие се определя, като разходите за електроенергия на предприятието (както са изчислени съгласно т. 3) се разделят на БДС на предприятието
(както е изчислена съгласно т. 1).
3. Разходите за електроенергия на предприятие се определят, като се умножат:
а) средноаритметичната стойност на годишното потребление на електроенергия на предприятието
за периода по т. 1, и
б) крайната цена на електрическата енергия, включваща цената на електрическата енергия, средноаритметичните годишни специфични разходи на единица енергия за периода по т. 1: за мрежови
услуги, задължение към обществото и за балансиране, като се добавят и пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на
предприятието при липса на помощта по тази наредба.
4. Цената на електрическата енергия по т. 3, буква „б“ е среднопретеглената годишна цена за базов
товар, определена от оператора на борсов пазар на електрическа енергия за предходната календарна
година.
5. В случаите на предприятия, съществуващи от по-малко от една година, могат да се използват
прогнозни данни през първата година на дейността им. Въпреки това трябва да бъде извършена последваща оценка в края на първата година на функциониране („година 1“), за да се провери допустимостта на предприятието и ограниченията на разходите (като процент от БДС), които се прилагат към
него. След тази последваща оценка следва да се компенсира дружеството или да се съберат дадените
компенсации, в зависимост от случая. За година 2 се използват данните от година 1. За година 3 се
използва средната аритметична стойност от данните за години 1 и 2.
Приложение № 4
към чл. 5, ал. 1
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА,
СВЪРЗАНА С РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИИ
1.

Данни на заявителя

Наименование
ЕИК / БУЛСТАТ
Седалище и адрес на управление

……………………………...........................………- ……..........….........................……………
(имената по документ за самоличност и качеството, в което предстаЛице/лица, представляващо/и зая- влява заявителя, напр. изпълнителен директор, управител, прокурист)
вителя по закон
……………………………...........................………- ……..........….........................……………
(трите имена по документ за самоличност и качеството, в което
представлява заявителя, напр. изпълнителен директор, управител,
прокурист)
Лице, представляващо заявителя по ……………………………...........................………..……..........….........................……………
пълномощно (ако е приложимо)
(трите имена по документ за самоличност на пълномощника)
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Адрес за кореспонденция
Телефонен номер
Факс
Електронна поща

Код на основна икономическа дейност за предходната календарна го- ………………………………………………...............................…………
дина
(кодът се изписва с цифрово означение и с описание)
Кодът на основна икономическа
дейност попада в обхвата на:
приложение № 1 на наредбата*
приложение № 2 на наредбата
* Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите
за енергия от възобновяеми източници

2. Ценови период, за който се заявява
от …………………………. до ……………………………
ползване на помощта (всяко заявление
(дд.мм.гггг)
е само за един ценови период)

(дд.мм.гггг)

3. Вид на заявената помощ
3.1. Отстъпка от компонентата за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част от цената за задължения за обществото (по чл. 4, ал. 1
от наредбата)
Изчислена интензивност на електроенергията на предприятието съгласно приложената справка (%)
3.2. Помощ по чл. 4, ал. 2 от наредбата
Освобождаване от задължение за плащане на компонентата за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част от цената за задължения към обществото след достигане на размера
на разходите, посочен в заповед за предоставяне на помощ и определен като 4 % от
брутната добавена стойност на предприятието (по чл. 4, ал. 2, т. 1 от наредбата)
Освобождаване от задължение за плащане на компонентата за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници,
като част от цената за задължения към обществото след достигане на размера на
разходите, посочен в заповед за предоставяне на помощ и определен като 0,5 % от
брутната добавена стойност за предприятия с интензивност на електроенергията от
поне 20 % (по чл. 4, ал. 2, т. 2 от наредбата)
4.

Потребление на електрическа енергия през предходната календарна година
при осъществяване на една или повече икономически дейности от изброените в приложение № 1 и приложение № 2 от наредбата (GWh)

5.

Приходи на предприятието за предходната календарна година:

5.1.

Нетни приходи от продажби (хил. лв.)

………………..
Моля посочете
приложимото:
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Приходи от основната икономическа дейност (хил. лв.)

6.

Кратко описание на дейността, извършвана от предприятието (произвеждана продукция, технология,
годишно производство)

7.

Дейността на предприятието се осъществява чрез следния обект/следните обекти:

Наименование на обекта

Местонахождение на обекта

Потребена електрическа
енергия за предходната календарна година
(MWh/год.)

…
…
…
Общо:

8.

Прогноза за потреблението на електрическа енергия за ценовия период, за който се подава заявлението:

Наименование на обекта

Ниво на напрежение

Прогноза за потреблението за ценовия период
(MWh)

…
…
…
Общо:

9.

Информация относно лицето, което извършва плащанията към обществения доставчик на цената за
задължения към обществото:

Наименование на лицето
ЕИК

10. Приложения:

Справка за изчислена интензивност на електроенергията за предходните три календарни години съгласно приложение № 3 от наредбата, заверена от регистриран одитор по Закона за независимия финансов
одит
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Доклад, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, чрез договорени
процедури по смисъла на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги МСССУ 4400, с
приложени:
а) справка за изчислена интензивност на електроенергията за предходните три календарни години съгласно приложение № 3 от наредбата;
б) справка относно средната брутна добавена стойност на предприятието за предходните три календарни години съгласно приложение № 3 от наредбата, и
в) справка, удостоверяваща изпълнението на изискването на чл. 3, ал. 2 относно годишните приходи
от основна икономическа дейност.
Обосновка относно прогнозното потребление на електроенергия за ценовия период, за който се подава
заявлението
Удостоверения за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището на предприятието, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, издадени не по-рано от 30 дни преди подаване на заявлението
Декларация от предприятието, че не е в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ
за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (по образец,
утвърден от министъра на енергетиката)
Декларация за МСП (ако е приложимо, по образец, утвърден от министъра на енергетиката)
Декларация, че предприятието отговаря на критериите по чл. 3, ал. 3, т. 3 от наредбата, както и за
отсъствие на обстоятелства по чл. 3, ал. 3, т. 4 от наредбата (по образец, утвърден от министъра на
енергетиката)
Удостоверение относно код на основна икономическа дейност, издадено от Националния статистически
институт
Резюме от обследване за енергийна ефективност
или
Декларация за прилагането на система за управление на енергията или на околната среда и доказателства, че приложената система за управление отговаря на минималните изисквания за енергийни
обследвания.
(попълва се от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 7 от наредбата, като се отбелязва приложимото)
Пълномощно
(отбелязва се, когато заявлението се подава от пълномощник)

Лице/лица,
представляващо/и заявителя

Дата:

……………………………
(имена и подпис)
……………………………
(имена и подпис)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата
за Добра клинична практика (обн., ДВ, бр. 67
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г.)

НАРЕДБА № 14
от 19 септември 2016 г.

§ 1. В чл. 7, т. 3, 4 и 5 в началото се добавя
„проект на“.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 12 в т. 2.5
думите „или друг съществен член на изследователския екип“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
7850

за опазване на растенията и растителните
продукти от икономически важни вредители
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. опазването на растенията и растителните
продукти от икономически важни вредители;
2. наблюдението, диагностиката, прогнозата
и сигнализацията на икономически важни
вредители по земеделските култури;
3. разработването и одобряването на правила за добра растителнозащитна практика;
4. условията, при които могат да се прилагат биологични агенти в страната.
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Чл. 2. Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) осъществява:
1. наблюдение, диагностика, прогноза и
сигнализация на икономически важни вредители по земеделските култури;
2. контрол при опазването на растенията
и растителните продукти от икономически
важни вредители.
Чл. 3. За осъществяване на дейностите
по чл. 2 изпълнителният директор на БАБХ
дава задължителни указания и утвърждава
образци на заявления, уведомления, протоколи, декларации, дневници и други по тази
наредба, които се публикуват на интернет
страницата на агенцията.
Чл. 4. За извършване на услуги по тази
наредба физическите и юридическите лица
заплащат суми по ценоразписа по чл. 3, ал. 5
от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
Г л а в а

в т о р а

КОНТРОЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ
ВРЕДИТЕЛИ
Раздел I
Общи условия
Чл. 5. Контролът на икономически важни
вредители се извършва с цел ограничаване
разпространението на вредителите и предпазване на растенията и растителните продукти.
Чл. 6. (1) При опазването на растенията и
растителните продукти от икономически важ
ни вредители земеделските стопани прилагат
общи принципи за интегрирано управление
на вредителите, определени в приложение
№ 1 към чл. 9, ал. 3 от Закона за защита на
растенията.
(2) При опазването на определени земеделски култури земеделските стопани могат да
прилагат и специфични принципи за интегрирано управление на вредители, определени в
наредбата по чл. 9, ал. 4 от Закона за защита
на растенията.
(3) При отглеж дането на земеделските
култури се спазват правилата за добра растителнозащитна практика, разработени и
одобрени за съответната култура.
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ утвърждава със заповеди:
1. ежегодно до 31 януари списък на икономически важните вредители по земеделските
култури по административно-териториални
единици – области;
2. прагове на икономическа вредност за
икономически важни вредители.
(2) Праговете по ал. 1, т. 2 се определят от
работна група, сформирана от министъра на
земеделието и храните, в която участват представители на Министерството на земеделието
и храните, БАБХ, научни организации и висши
училища в областта на растениевъдството.
(3) Заповедите по ал. 1 се публикуват на
интернет страницата на БАБХ.
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Чл. 8. Към областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) се определят агроекологични райони съгласно приложението.
Чл. 9. За извършване на дейностите по опазване на растенията и растителните продукти
от икономически важни вредители земеделските стопани могат да ползват консултации
и услуги в областта на растениевъдството и
растителната защита, включително услуги на
консултанти по интегрирано управление на
вредителите, вписани в регистъра по чл. 6,
ал. 1, т. 9 от Закона за защита на растенията.
Чл. 10. При осъществяване на растителнозащитните мероприятия по опазване на
растенията и растителните продукти се прилагат и разпоредбите на наредбата по чл. 104,
ал. 1, т. 3 от Закона за защита на растенията
и наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона за
пчеларството.
Раздел II
Наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важни вредители
Чл. 11. (1) Вредителите, включени в списъка
на икономически важните вредители, са обект
на системни и постоянни наблюдения относно
тяхната поява, разпространение, плътност и
степен на нападение по земеделските култури.
(2) Системните и постоянните наблюдения
се осъществяват от:
1. инспектори по растителна защита на
ОДБХ чрез провеждане на маршрутни обследвания в представителни посеви и насаждения в агроекологичните райони и/или чрез
наблюдения в прогнозни полета;
2. земеделски стопани чрез провеждане на
масови и маршрутни обследвания на площите,
които стопанисват.
(3) Системните наблюдения се извършват
на редовни времеви интервали съобразно
биологията на икономически важните вредители за установяване появата и динамиката
на развитие на вредителите и за установяване
настъпването на критичните фенофази на
земеделските култури.
(4) Постоянните наблюдения се извършват
целогодишно с цел установяване на начало на
поява и проследяване динамиката на развитие
на икономически важните вредители.
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 11, ал. 2 са длъжни своевременно да извършат диагностика на
всеки вредител, появата на който установяват
при наблюденията.
(2) При изп ъ л нен ие на за д ъ л жен ие т о
по ал. 1 земеделските стопани могат да се
подпомагат от инспекторите по растителна
защита на ОДБХ или да използват услугите
на лицата по чл. 9.
(3) При съмнение за вида на вредителя
лицата по чл. 11, ал. 2 вземат проби за лабораторен анализ за диагностика.
(4) Пробите по ал. 3 се изследват в Централната лаборатория по карантина на растенията
или лаборатории на научни институти и висши
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училища в областта на аграрните науки и/
или акредитирани лаборатории.
(5) Пробите по ал. 3, взети при наблюдения
от инспектори по растителна защита, се изследват в Централната лаборатория по карантина
на растенията.
Чл. 13. За проведените наблюдения, обследвания и диагностика лицата по чл. 11, ал. 2
попълват следните документи по образец:
1. инспекторите по растителна защита – протокол за наблюдение, обследване и диагностика,
дневник за фенологичното развитие на земеделските култури и дневник за фенологичното
развитие на вредителите;
2. земеделските стопани – дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и
торене.
Чл. 14. При поискване от ОДБХ земеделските стопани предоставят информация за
появата и развитието на вредителите, вписана
в дневника за проведените растителнозащитни
мероприятия и торене.
Чл. 15. Въз основа на информацията по
чл. 13 и 14 ОДБХ:
1. анализира тенденциите в появата, разпространението, плътността, развитието и степента
на нападение от икономически важните вредители по агроекологичните райони в областта;
2. издава периодични бюлетини и/или сигнали за съответната област, в които оповестява:
а) появата, разпространението, плътността,
развитието и степента на нападение на вредителите;
б) сроковете, средствата и начините за провеждане на необходимите растителнозащитни
мероприятия;
3. изготвя месечен, шестмесечен и годишен
отчет за здравното състояние на земеделските
култури и развитието на вредителите, включително за проведените мероприятия в областта,
които изпраща в Централното управление
(ЦУ) на БАБХ.
Чл. 16. Въз основа на отчетите за здравното
състояние на земеделските култури и развитието
на вредителите ЦУ на БАБХ:
1. обобщава данните от проведените наблюдения и диагностика;
2. анализира тенденциите в появата, разпространението, плътността, развитието и
степента на нападение от икономически важ
ните вредители;
3. разработва краткосрочни, средносрочни
и годишни прогнози за появата на болестите и
неприятелите по земеделските култури в различните агроекологични райони и/или области
и за територията на цялата страна;
4. анализира и прогнозира тенденцията за
каламитет или епифитотия от икономически
важни вредители;
5. изготвя и издава периодичен бюлетин по
растителна защита за информиране на земеделските стопани за поява, разпространение,
плътност, развитие, степен на нападение, срокове и начини за контрол на икономически
важните вредители;
6. изготвя ежемесечна информация и годишен отчет за здравното състояние на земеделските култури и развитието на вредителите.
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Чл. 17. При наличие на масова поява на
вредител/и изпълнителният директор на БАБХ
прави мотивирано предложение до министъра
на земеделието и храните, който в срок до
два дни обявява каламитет или епифитотия
по реда на чл. 15 от Закона за защита на
растенията.
Чл. 18. За извършване на дейностите по
наблюдения, обследвания и диагностика на
икономически важните вредители БАБХ провежда периодично обучение на инспекторите
по растителна защита съгласно годишния
план за обучение на агенцията.
Раздел IІІ
Национална база данни за появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение от икономически важни
вредители по земеделските култури
Чл. 19. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа национална база данни за появата, разпространението,
плътността, развитието и степента на нападение от икономически важните вредители.
(2) Събирането, обработването и съхранението на базата данни се осъществяват
посредством:
1. системни и постоянни наблюдения за
появата, разпространението, плътността и
степента на нападение от икономическ и
важн ите вредители по земеделските култури;
2. проследяване на фенологичното развитие
на земеделските култури;
3. определяне на видовата принадлежност
на неприятелите, болестите и плевелите;
4. определяне на сроковете за извършване
на обследване на земеделските култури за
установяване появата и плътността на икономически важните вредители;
5. сигнализиране на моментите, методите
и средствата за контрол на икономически
важните вредители.
(3) Базата данни съдържа информация от:
1. дневника за фенологичното развитие на
земеделските култури;
2. дневника за фенологичното развитие на
вредителите;
3. метеорологични данни по агроекологични райони;
4. периодичен бюлетин и други материали
за оповестяване на появата, разпространението
и развитието на вредителите по земеделските
култури и средствата за борба с тях;
5. данните за проведени растителнозащитни мероприятия и за здравното състояние на
земеделските култури;
6. годишен отчет за цялостната дейност по
наблюдението и диагностиката на вредителите и здравното състояние на земеделските
култури.
Раздел IV
Добра растителнозащитна практика
Чл. 20. В съответствие с общите принципи
за интегрирано управление на вредителите и
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съгласно стандартите за добра растителнозащитна практика на Европейската и Средиземноморската организация за растителна
защита правилата за добра растителнозащитна практика по земеделска култура съдържат:
1. фенология на развитие на културата и
технология на отглеждане;
2. вид на вредителите и праг на икономическа вредност;
3. одобрени активни вещества, брой, момент и период на прилагане, количество на
работен разтвор;
4. специализирана техника и оборудване за
прилагане на продукти за растителна защита
и начини за третиране;
5. биологични методи за контрол върху
вредителите.
Чл. 21. (1) Правилата за добра растителнозащитна практика се разработват за
всяка земеделска култура от работна група,
определена със заповед на министъра на
земеделието и храните.
(2) Всеки проект на правила по ал. 1 се
публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, като
се предоставя най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по него.
(3) След обсъждане на постъпили предложения и становища по ал. 2 правилата
се одобряват със заповед на министъра на
земеделието и храните и се публикуват на
интернет страницата на Министерството на
земеделието и храните и БАБХ.
Чл. 22. Правилата за добра растителнозащитна практика се изменят и допълват по
реда на чл. 21.
Раздел V
Биологични агенти
Чл. 23. Икономически важните вредители
по растенията могат да се контролират и чрез
употреба на биологични агенти.
Чл. 24. (1) Министърът на земеделието и
храните със заповед сформира междуведомствена работна група за изготвяне на списък
на биологичните агенти, които могат да се
прилагат на територията на страната.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя съгласно изисквания, определени от министъра
на земеделието и храните и министъра на
околната среда и водите.
(3) Списъкът по ал. 1 се утвърждава със
заповед на минист ъра на земеделието и
храните и министъра на околната среда и
водите и се публикува в интернет страницата
на БАБХ.
Чл. 25. Вносът, въвеждането, движението
и прилагането на територията на страната на
биологични агенти извън списъка по чл. 24
са забранени.
Чл. 26. (1) Централното управление на
БАБХ създава и поддържа списък на лицата, които произвеждат, внасят, въвеждат и
търгуват биологични агенти на територията
на страната.
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(2) Лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по
адрес на управление уведомление по образец
за биологичните агенти, които произвеждат,
внасят, въвеждат и търгуват на територията на
страната. За всяка промяна в декларираните
обстоятелства се уведомява БАБХ.
(3) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. входящ номер на уведомлението по ал. 2;
2. наименование, седалище и адрес на управление на лицето, което произвежда, внася,
въвежда и търгува с биологични агенти на
територията на страната;
3. наименование на биологичния агент.
Чл. 27. Земеделските стопани са длъжни
да вписват всяко приложение на биологичен
агент в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Годишна прогноза“ е предвиждане на
очакваната поява, нападение и очакван размер на нападнатите площи от вредителите по
земеделски култури за срок от една година.
2. „Диагностика“ е съвкупност от методи
и средства, с помощта на които се прави
заключение за видовата принадлежност на
даден вредител.
3. „Краткосрочна прогноза“ е предвиждане
на появата и развитието на вредителите за
срок от три дни до един месец през вегетационния период.
4. „Критична фенофаза на растенията“ е
фенофаза в сезонното развитие на растенията, максимално чувствителна на нападение
от вредители.
5. „Маршрутни обследвания“ са наблюдения с разузнавателен характер, извършвани
поне три или четири пъти през вегетационния
период върху не по-малко от 1/10 част от площите в агроекологичния район, посредством
които се събира представителна информация
за развитието на вредителите и земеделските
култури.
6. „Масови обследвания“ са наблюдения
за определяне степента на заплевеляване,
плътността на неприятелите и степента на
нападение от болестите в определен момент
от тяхното развитие във всички посеви или
насаждения в стопанството.
7. „Представителни посеви и насаждения“
са полета, избрани по агроекологични райони,
в които се извършват обследвания в продължителен период от време за развитието на
икономически важните вредители и фенологичното развитие на земеделските култури.
8. „Прогноза“ е предвиждане на появата,
разпространението, развитието, плътността
на неприятелите и степента на нападение от
болестите по земеделските култури.
9. „Прогнозни полета“ са постоянни площи,
типични за агроекологичния район, заети със
земеделски култури и оборудвани с пособия
за наблюдения на вредителите, в които не се
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извършват растителнозащитни мероприятия и
се прилагат основните методи за наблюдение
на икономически важните вредители.
10. „Сигнализаци я“ е предоставяне на
информация за оптималните срокове за извършване на наблюдения и/или контрол на
вредителите.
11. „Средносрочна прогноза“ е предвиждане
на развитието на вредителите за срок от една
седмица до два месеца през вегетационния
период.

Област

Област
1.

Агроекологичен район

Благоевград Благоевград

Малко Търново
Карнобат

Айтос
Руен
Средец
3.

Варна

Черноморски Варна
Аксаково
Белослав
Аврен
Вълчи дол

Ветрино
Провадия

Бяла
4.

Община

Велико Тър- Велико Търново
ново

Стражица
Лясковец
Павликени

Разлог

Павликени
Сухиндол
Полски Тръмбеш

Якоруда

Свищов

Свищов

Гоце Делчев

Елена

Елена
Златарица

5.

Видин

Видин

Сатовча

Брегово
Кула

Грамада

Бургас

Макреш

Поморие
Созопол

Кула
Бойница

Струмяни

Несебър

Видин
Ново село

Петрич
Сандански

Созопол

В е л и ко Т ъ р ново
Горна Оряховица

Благоевград

Хаджидимово

Бургас

Дългопол
Долен чифлик

Гърмен

Бургас

Провадия
Девня

Дългопол

Белица

2.

Вълчи дол
Суворово

Банско

ПетричкоСандански

Средец
Камено

Кресна

Гоце Делчев

Карнобат
Сунгурларе

Симитли
Разлог

Община

Царево

Приложение
към чл. 8
Агроекологични райони на територията на
областите в страната

Агроекологичен район

Приморско

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9,
ал. 1 от Закона за защита на растенията.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 54
от 2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза
и сигнализация за борба с вредителите по
земеделските култури (ДВ, бр. 114 от 2002 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Ружинци
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Област

Белоградчик
6.

Враца

Враца

Агроекологичен район
Троян

7.

8.

Габрово

Добрич

Габрово

Враца

Априлци
Луковит

Угърчин

Роман

Ябланица

Бяла Слатина

12. Монтана

Монтана

Оряхово

Георги Дамяново

Козлодуй

Чипровци

Мизия

Берковица

Хайредин

Вършец

Габрово

Лом

Вълчедръм

Трявна

Якимово

Севлиево

Севлиево

Медковец

Централен

Добрич-град

Брусарци
13. Пазарджик

Пазарджик

Лесичово

Каварна

Белово
Родопски

Балчик
Тервел

Батак
Пещера

Кърджали

Брацигово

Черноочене

Средногорски

Момчилград
Джебел
Кирково

Велинград
Ракитово

Тервел
Крушари

Кърджали

Пазарджик
Септември

Шабла

Панагюрище
Стрелча

14. Перник

Перник

Перник

Радомир

Радомир

Крумовград

Крумовград

Ардино

Ардино

Земен

Кюстендил

Кюстендил

Ковачевци

Невестино

Брезник

Трекляно
Дупница

Дупница

15. Плевен

Плевен

Ловеч

Бобошево

Плевен
Пордим

Сапарева баня
Бобошево

Брезник
Трън

Бобов дол

11. Ловеч

Лом

Дряново

Крайморски

10. Кюстендил

Монтана
Бойчиновци

Генерал Тошево

Кърджали

Луковит

Мездра

Добрич-селска

9.

Троян
Тетевен

Борован
Оряхово

Община

Чупрене
Криводол

Бяла Слатина
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Левски
Кнежа

Кнежа

Кочериново

Искър

Рила

Долни Дъбник

Ловеч

Червен бряг

Летница

Никопол

Никопол
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Агроекологичен район

Община

ВЕСТНИК
Област

Белене
Долна Митрополия
Гулянци
16. Пловдив

Пловдив

Община „Марица“

Дулово

Карлово

20. Сливен

Сливен

Твърдица
21. Смолян

Нова Загора

Нова Загора

Смолян

Смолян
Чепеларе
Девин

Брезово

Борино

Калояново

Доспат
Златоград

Неделино

Асеновград

Мадан

Куклен

Рудозем

Лъки

Баните

Карлово

22. София град

София град

София град

Сопот

23. София
област

Костинброд

Костинброд
Божурище

Съединение

Сливница
Драгоман
Годеч

Кричим
Разград
Лозница

Своге
Самоков

Кубрат
Завет

Исперих
18. Русе

Русе

Костенец
Ботевград

Русе

Етрополе
Елин Пелин

Две могили

Бяла
19. Силистра

Силистра

Две могили

Ихтиман
Златица
Пирдоп

Златица

Иваново

Пирдоп

Борово

Антон

Бяла

Мирково

Ценово

Чавдар

Силистра

Челопеч

Ситово

Копривщица

Кайнарджа
Тутракан

Елин Пелин
Горна Малина

Сливо поле
Ветово

Ботевград
Правец

Исперих
Самуил

Самоков
Долна баня

Цар Калоян
Кубрат

Златоград

Първомай

Стамболийски
Разград

Сливен
Котел

Перущица

17. Разград

Дулово

Садово

Хисар
Съединение

Община

Алфатар

Раковски
Първомай

Агроекологичен район

Пловдив
Общ и на „Ро допи“

Брезово
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24. Стара Загора Стара Загора Стара Загора

Тутракан

Раднево

Главиница

Гълъбово
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Агроекологичен район

Община
Опан

Чирпан

ВЕСТНИК

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Чирпан

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Братя
Даскалови
Казанлък

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Казанлък
Павел баня
Мъглиж
Николаево
Гурково

25. Търговище

Търговище

Търговище

Попово

Попово
Опака

Омуртаг

Омуртаг
Антоново

26. Шумен

Шумен

Шумен
Нови пазар
Каспичан

Велики Пре- Велики
слав
Преслав
Смядово
Върбица
Каолиново

Каолиново
Никола
Козлево
Венец
Хитрино

27. Хасково

Хасково

Хасково
Минерални
бани
Стамболово

Димитровград

Димитровград
Харманли
Симеоновград

Свиленград

Свиленград
Тополовград
Любимец

Ивайловград Ивайловград
Маджарово
28. Ямбол

Ямбол

Ямбол-град
Община
„Тунджа“

Стралджа

Стралджа

Елхово

Елхово
Болярово

7700

С Т Р. 5 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от
2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхното
проектиране и за правилата и нормите при
изпълнението на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителството
(ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Изискванията на наредбата се прилагат
и при изпълнение на текущ ремонт на жилищни сгради в режим на етажна собственост, с
който се засягат общи части съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за собствеността
и при който се изменят показателите им за
изолация от шум, чрез които се осигурява основното изискване „защита от шум“ съгласно
чл. 169, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 13:
„13. „Текущ ремонт“ е дейността, определена в § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби
на ЗУТ.“
За министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Деница Николова
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на околната среда и водите:
Ивелина Василева
7682

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към
газопреносните и газоразпределителните
мрежи (ДВ, бр. 105 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 изразът „до един месец“
се заменя с „до 25 дни“.
§ 2. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) В срок, съгласуван между оператора на газопреносна мрежа и заявителя,
но не по-късно от 30 дни от получаване на
всички необходими документи, операторът
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на газопреносна мрежа съгласува проектите
(подробните устройствени планове и инвестиционни проекти) за газопроводни отклонения
и присъединяваните обекти в случаите, когато
се засягат съоръжения, негова собственост, сервитутните им зони и/или зона за превантивна
устройствена защита по отношение пресичане
и допустими разстояния от съоръженията.
(2) В срок, съгласуван между оператора на
газопреносна мрежа и заявителя, операторът
на газопреносна мрежа извършва:
1. фактическото присъединяване на обектите към газопреносната мрежа;
2. запълване с природен газ за провеждане
на 72-часови проби при наличие на документ,
удостоверяващ закупуването на необходимите за пробите количества природен газ, или
при сключен договор за покупко-продажба
на природен газ.“
§ 3. Навсякъде изразът „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ и
абревиатурата „ДКЕВР“ се заменят съответно
с „Комисията за енергийно и водно регулиране“ и „КЕВР“.
§ 4. В т. IV.1 от приложението към чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1 – „Документи за заявяване на присъединяване към газопреносната
мрежа за природен газ. Заявление за присъединяване към преносната мрежа“, абревиатурата
„МИЕТ“ се заменя с „МЕ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Незавършените процедури, образувани до влизане в сила на тази наредба, се
довършват по досегашния ред.
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§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
7708

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия
към преносната или към разпределителните
електрически мрежи (ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 изразът „30 дни“ се
заменя с „25 дни“.
§ 2. В чл. 13, ал. 3 в изречение второ изразът „15 дни“ се заменя със „7 работни дни“.
§ 3. В чл. 21, ал. 11 в изречение второ изразът „15 дни“ се заменя със „7 работни дни“.
§ 4. В чл. 53, ал. 3 изразът „30 календарни
дни“ се заменя с „25 дни“.
§ 5. В чл. 58, ал. 2 изразът „30 дни“ се
заменя с „25 дни“.
§ 6. В чл. 109, ал. 1 изразът „30 дни“ се
заменя с „25 дни“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Незавършените процедури, образувани
до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
7725
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С Т Р. 5 3

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-19
от 26 юли 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 с наш вх.
№ 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 5 на Протокол № 60 от 27.06.2016 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.
и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на църква „Св. Вмчк
Георги“, с. Расово, община Медковец, област Монтана, с класификация на архитектурно-строителна
и художествена единична недвижима културна
ценност от Възраждането и с категория „местно
значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ XVI441, кв. 19, с. Расово, община Медковец, област
Монтана.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се консервация на храма, включително и на притвора,
връщане на оригиналните отвори на притвора,
както и дървена дограма с членение според
запазена фотография и с проект. Изискват се
извършване на консервационно-реставрационни
работи на иконостас, икони и стенописи, както
и отстраняване на неоригинални покрития от
иконостаса.
1.1.2.2. Камбанарията – изисква се консервация
и реставрация по съгласуван проект.
1.1.2.3. Сграда за провеждане на църковно-просветни дейности и църковни тържества – изисква
се ремонт, реставрация и адаптация за нуждите
на църквата при запазване на обемно-пространствените характеристики. При доказана необходимост новото строителство се доказва с проект.
1.1.2.4. Сезонна сграда – изисква се провеждане на мероприятия по ремонт, доказани с
проект, както и представяне на цялостен план
за благоустройство. Всички намеси се доказват
с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
1.1.2.5. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7739

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-20
от 26 юли 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 с наш вх.
№ 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 6 на Протокол № 60 от 27.06.2016 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.
и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Троица“,
с. Кардам, община Попово, област Търговище,
с класификация на архитектурно-строителна и
художествена единична недвижима културна
ценност от ново време и с категория „местно
значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ XI-192,
кв. 36, по регулационен план на с. Кардам, община
Попово, област Търговище, одобрен със Заповед
№ I-3-120 от 1978 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се консервация и реставрация на храма, понижение на
нивото на пода на наоса до възстановяване на
оригиналната му височина, доказана с проучване
и проект, както и създаване на цялостен план за
благоустройство. Изисква се извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас, икони и стенописи, включително почистване
на „позлатата“ на царските двери. Да се извърши
консервация и реставрация на възпоменателната
плоча (декларирана като исторически паметник
на културата с писмо № 4349 от 4.12.1992 г.,
отнасящо се за всички възпоменателни знаци
на загинали във войните 1885 – 1945 г.), като се
запази на оригиналното є място.
1.1.2.2. Сграда за провеждане на църковнопросветни дейности и църковни тържества – от
сградата на училището частично съществуват
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каменни основи, съществува снимка на постройката, от която може да се добие представа как е
изглеждало, предвижда се запазване на петното
на сградата и изграждане на нова масивна едноетажна постройка със същата застроена площ,
обем и фасади съгласно запазената фотография, в
която ще се създаде Енорийски просветен център.
1.1.2.3. Допуска се изграждане в северната част
на нартекса на нова преградна стена и оформяне
на обслужващо помещение при доказана с проект необходимост. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7740

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-21
от 26 юли 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 с наш вх.
№ 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 7 на Протокол № 60 от 27.06.2016 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.
и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Иван
Рилски“, с. Славяново, община Попово, област
Търговище, с класификация на архитектурностроителна и художествена единична недвижима
културна ценност от ново време и с категория
„местно значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ XII-540,
кв. 23 по регулационен план на с. Славяново,
община Попово, област Търговище, одобрен със
Заповед № I-3-155 от 1973 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се консервация и реставрация на храма и цялостно
конст ру к т ивно у к репване на сг ра дата. При
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доказана с конструктивна експертиза необходимост се допуска преизграждане на кръщелня и
канцелария. Изисква се извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас,
икони и стенописи.
1.1.2.2. Сграда за провеждане на църковнопросветни дейности и църковни тържества – да
се извърши основен ремонт по проект, да се създаде цялостен план за благоустройство. Всички
намеси се доказват с проекти, съгласувани според
действащата нормативна уредба.
1.1.2.3. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7741

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-22
от 26 юли 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 с наш вх.
№ 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 8 на Протокол № 60 от 27.06.2016 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.
и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Иван
Рилски“, с. Острово, община Завет, област Разград, с класификация на архитектурно-строителна
и художествена единична недвижима културна
ценност от ново време и с категория „местно
значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ I-305,
кв. 87 по ПУП, одобрен със Заповед № 534 от
14.06.1969 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се консервация и реставрация на храма, подмяна на
изгнили и счупени елементи – стасидии, дюшеме,
стълби и парапети, ремонт на конструкцията,
носеща камбаната, като се създаде цялостен
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план за благоустройство. Изисква се извършване
на консервационно-реставрационни работи на
иконостаса и иконите.
1.1.2.2. Допуска се изграждане по проект на
едноетажна сграда за провеждане на църковно-просветна дейност и църковни тържества.
Допуска се изписване на интериора на църквата
по съгласуван проект по реда на действащата
нормативна уредба. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7742

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-23
от 26 юли 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 с наш вх.
№ 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 9 на Протокол № 60 от 27.06.2016 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.
и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети свети
Кирил и Методий“, гр. Исперих, община Исперих,
област Разград, с класификация на архитектурностроителна и художествена единична недвижима
културна ценност от ново време и с категория
„местно значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност е в границите на УПИ
I-50, кв. 48 по ПУП, одобрен със Заповед № 25
от 29.01.2001 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се консервация и реставрация на храма, конструктивно
укрепване на сградата, доказано с експертиза
и проект, както и проект за благоустройство.
Изисква се извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас, владишки
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трон, проскинитарий, включително изчистване
на „позлатата“ на иконостаса, извършена с автомобилен спрей през 2000 г.
1.1.2.2. Сграда за провеждане на църковнопросветни дейности и църковни тържества – да се
проведат мероприятия по ремонт на помощната
сграда, доказани с проект. Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата
нормативна уредба.
1.1.2.3. Допуска се изписване на интериора на
църквата по съгласуван проект по реда на действащата нормативна уредба. Допуска се достъп
извън времето, предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7743

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-24
от 26 юли 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
с наш вх. № 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 10 на Протокол № 60 от
27.06.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Архангел
Михаил“, с. Ковачевец, община Попово, област
Търговище, с класификация на архитектурностроителна и художествена единична недвижима
културна ценност от ново време и с категория
„местно значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност е в границите на УПИ 431,
кв. 25 по регулационен план на с. Ковачевец,
община Попово, област Търговище, одобрен със
Заповед № 848 от 1988 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се да се
извърши консервация и реставрация на храма,
да се изгради рампа за хора с увреждания към
южния вход с представен проект, както и проект
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за благоустройство. Изисква се извършване на
консервационно-реставрационни работи на иконостас и икони. Допуска се по аналог с други
църкви в региона (например храм „Успение на
Пресвета Богородица“ в гр. Попово) полагане
на мазилки по фасадите на храма, като по този
начин се подчертаят архитектурните елементи и
се изявят заложените детайли. Решението да се
докаже с проучване, експертиза и проект.
1.1.2.2. Сграда за провеждане на църковнопросветни дейности и църковни тържества – допуска се премахване на Килийно училище, което
е в аварийно състояние, и преизграждането му
с функция за църковно-просветна дейност и
църковни тържества. Сградата да има същите
разположение, конфигурация, размери и етажност, както и старата, която е документирана
на стара фотография. Допуска се изписване на
интериора на църквата по съгласуван проект по
реда на действащата нормативна уредба. Всички
намеси се доказват с проекти, съгласувани според
действащата нормативна уредба.
1.1.3. Допуска се достъп извън времето, предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7744

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-25
от 26 юли 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
с наш вх. № 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 11 на Протокол № 60 от
27.06.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Троица“, с. Обретеник, община Борово, област Русе,
с класификация на архитектурно-строителна и
художествена единична недвижима културна
ценност от ново време и с категория „местно
значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ I-0.356,
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кв. 26 по регулационен план, одобрен със Заповед № 1718 от 14.12.1966 г., и кадастрален план,
одобрен със Заповед № РД-01-14-821 от 1999 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се да се
извърши консервация и реставрация на храма,
цялостно конструктивно укрепване на сградата
след експертиза и проект, консервация и реставрация на каменна и клинкерна зидария по аналог
с оригинала, както и извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас, икони,
владишки трон и проскинитарий.
1.1.2.2. Сграда за провеждане на църковнопросветни дейности и църковни тържества – да
се извърши ремонт по проект, както и проект
по благоустройство на двора.
1.1.2.3. Допуска се премахване на съществуващата камбанария и изграждане на нова в стилистиката на храма по проект, като се потърси място
съгласно канона. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

7745

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-26
от 26 юли 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
с наш вх. № 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 12 на Протокол № 60 от
27.06.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Троица“,
с. Брестовене, община Завет, област Разград, с
класификация на архитектурно-строителна и
художествена единична недвижима културна
ценност от ново време и с категория „местно
значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ IV-412
по ПУП на с. Брестовене, одобрен със Заповед
№ 573 от 25.06.1968 г., с частично изменение на
ПУП със Заповед № 183 от 26.05.2004 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се да се
извърши консервация и реставрация на храма
и ремонт на конструкцията, носеща камбаните,
както и проект за благоустройство. След премахване на керамичните плочки от цокъла в олтара
и в притвора да се изпълни дървена ламперия
по аналог с тази в наоса.
1.1.2.2. Допуска се изграждане на едноетажна
сграда за провеждане на църковно-просветна
дейност и църковни тържества в северозападната
част на имота при редуциране и естетизиране
на съществуващата едноетажна тухлена сграда.
Допуска се изписване на интериора на църквата
по съгласуван проект по реда на действащата
нормативна уредба. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на поземлен имот
с идентификатор 15953.65.324 по кадастрална карта
и кадастрални регистри, oдобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 25.09.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК. Номер по предходен план:
324, квартал: 46, парцел: 2.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се да се
извърши консервация и реставрация на храма,
конструктивно укрепване на сградата по одобрен
проект, консервационно-реставрационни работи
на иконостаса и иконите, включително изчистване
на „позлатата“ на царските двери, както и план
за благоустройство.
1.1.2.2. Допуска се изграждане на едноетажна
сграда за провеждане на църковно-просветна
дейност и църковни тържества. Допуска се изписване на интериора на църквата по съгласуван
проект по реда на действащата нормативна уредба.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
Допуска се достъп извън времето, предвидено
за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.

Министър:
В. Рашидов

Министър:
В. Рашидов
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-27
от 26 юли 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
с наш вх. № 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 13 на Протокол № 60 от
27.06.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Архангел
Михаил“, с. Голям Поровец, община Исперих,
област Разград, с класификация на художествена
единична недвижима културна ценност от ново
време и с категория „местно значение“, както
следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-28
от 26 юли 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
с наш вх. № 33-00-222 от 6.06.2016 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 14 на Протокол № 60 от
27.06.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Богородица“, Тополовград, община Тополовград,
област Хасково, с класификация на художествена
и архитектурно-строителна единична недвижима
културна ценност от ново време и с категория
„местно значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ I-719,
кв. 84 по дворищнорегулационен план, одобрен
със Заповед № 3 от 27.01.1984 г. от председателя
на Окръжен народен съвет – гр. Ямбол.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Сградата на храма – изисква се консервация и реставрация на храма, извършване
на консервационно-реставрационни работи на
стенописите и иконите от проскинитариите, както
и проект за благоустройство.
1.1.2.2. Всички намеси се доказват с проекти,
съгласувани според действащата нормативна
уредба. Допуска се достъп извън времето, предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър 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 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.
Министър:
В. Рашидов
7748

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-179
от 19 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища и
заявление от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно училище с чуждоезиков
профил „Абрахам Линкълн“ – София, изменям
Заповед № РД-14-74 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56
от 2010 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-3 от
21.01.2013 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-80
от 30.09.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-1411 от 11.02.2015 г., както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Цвета Красимирова Каменополска“ се заменя със: „Училището се управлява
и представлява от Елисавета Спасова Илиева“.
Министър:
М. Кунева
7853
ЗАПОВЕД № РД-14-180
от 19 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
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2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и заявление от лицето, получило разрешение
за откриване на Частно начално училище „Д-р
Мария Монтесори“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-41 от 8.07.2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.),
както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Катерина Димитрова Филева“
се заменя със: „Училището се управлява и представлява от Виктория Иванова Пенева“.
Министър:
М. Кунева
7854
ЗАПОВЕД № РД-14-181
от 19 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и заявление от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище
„Професор Николай Райнов“ – София, изменям
Заповед № РД-14-58 от 12.07.2011 г. (ДВ, бр. 59 от
2011 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-105 от
22.11.2013 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-63
от 18.06.2014 г., както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Силвия Атанасова Василева“ се
заменя със: „Училището се управлява и представ
лява от Иванка Василева Митинска“.
Министър:
М. Кунева
7855
ЗАПОВЕД № РД-14-182
от 19 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и заявление от лицето, получило разрешение за
откриване на Частно средно училище „Свети
Георги“ – София, изменям Заповед № РД-14-99
от 18.06.2004 г. (ДВ, бр. 58 от 2004 г.), изм. със
Заповед № РД-14-57 от 10.06.2010 г., изм. със
Заповед № РД-14-130 от 25.08.2010 г., изм. със
Заповед № РД-14-48 от 4.05.2012 г., изм. със Заповед № РД-14-27 от 27.03.2013 г., изм. със Заповед
№ РД-14-106 от 22.11.2013 г., изм. със Заповед
№ РД-14-92 от 6.11.2014 г., изм. със Заповед № РД14-21 от 16.04.2015 г., изм. със Заповед № РД-14-2
от 11.01.2016 г., както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Даниела Северинова Лалова“ се
заменя със: „Училището се управлява и представ
лява от Елисавета Петкова Моралиева“.
Министър:
М. Кунева
7856
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ЗАПОВЕД № РД-14-183
от 19 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и заявление от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна детска градина „Свети Георги“ – София, изменям Заповед № РД-14-21 от
1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от 1996 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-242 от 18.12.2002 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-14-47 от 4.05.2012 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-14-25 от 27.03.2013 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-14-108 от 22.11.2013 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-14-33 от 12.05.2014 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-14-94 от 21.11.2014 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-14-6 от 13.01.2015 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-14-147 от 29.07.2016 г.,
както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Даниела Северинова Лалова“ се
заменя със: „Училището се управлява и представ
лява от Галина Златимирова Горгорова“.
Министър:
М. Кунева
7857
ЗАПОВЕД № РД-14-184
от 19 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и заявление от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна детска градина „Маргаритка“ – София, изменям Заповед № РД-14-60 от
27.08.2015 г. (ДВ, бр. 70 от 2015 г.), както следва:
Изречението „Детската градина се управлява
и представлява от Надка Георгиева Спасова“ се
заменя със: „Детската градина се управлява и
представлява от Ася Николаева Симеонова“.
Министър:
М. Кунева
7858
ЗАПОВЕД № РД-14-185
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 59, отразено в протокол № 5 от
22.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кубрат, и
приемно-предавателен протокол за прехвърляне
на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия – гр. Кубрат, подписан от
министъра на образованието и науката и кмета на
община Кубрат, считано от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия – гр. Кубрат, община Кубрат,
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област Разград, като училището се финансира от
бюджета на Община Кубрат.
2. Оп редел ям Професиона лна г имназия – гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград,
като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7859
ЗАПОВЕД № РД-14-186
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на пред
училищното и училищното образование, доклад
№ 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия орган, Решение № 31, отразено в протокол № 2 от 29.02.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Девин, и приемно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“ – гр. Девин, подписан от министъра на образованието и
науката и кмета на община Девин, считано от
1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по електротехника „А. С.
Попов“ – гр. Девин, община Девин, област Смолян, като училището се финансира от бюджета
на Община Девин.
2. Определям Професионална гимназия по
електротехника „А. С. Попов“ – гр. Девин, община
Девин, област Смолян, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7860
ЗАПОВЕД № РД-14-187
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 57, отразено в протокол № 5 от
25.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, и
приемно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ – гр. Пещера, подписан от
министъра на образованието и науката и кмета на
община Пещера, считано от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по лека промишленост и
машиностроене „Васил Левски“ – гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, като училището
се финансира от бюджета на Община Пещера.
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2. Определям Професионална гимназия по
лека промишленост и машиностроене „Васил
Левски“ – гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7861
ЗАПОВЕД № РД-14-188
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 81, отразено в протокол № 10
от 25.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Нови
пазар, и приемно-предавателен протокол за пре
хвърляне на натурални и стойностни показатели на
Професионална гимназия по химични технологии
и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Нови
пазар, подписан от министъра на образованието и
науката и кмета на община Нови пазар, считано
от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по химични технологии
и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Нови
пазар, община Нови пазар, област Шумен, като
училището се финансира от бюджета на Община
Нови пазар.
2. Определям Професионална гимназия по
химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен
Златаров“ – гр. Нови пазар, община Нови пазар,
област Шумен, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7862
ЗАПОВЕД № РД-14-189
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 67, отразено в протокол № 6 от
25.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Тетевен, и
приемно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по строителство, електротехника
и услуги – гр. Тетевен, подписан от министъра
на образованието и науката и кмета на община
Тетевен, считано от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по строителство, електротехника
и услуги – гр. Тетевен, община Тетевен, област
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Ловеч, като училището се финансира от бюджета
на Община Тетевен.
2. Определям Професионална гимназия по
строителство, електротехника и услуги – гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7863
ЗАПОВЕД № РД-14-190
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 53, отразено в протокол № 7 от
24.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Брезово, и
приемно-предавателен протокол за прехвърляне
на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ – гр. Брезово, подписан от министъра на образованието
и науката и кмета на община Брезово, считано
от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ – гр. Брезово,
община Брезово, област Пловдив, като училището
се финансира от бюджета на Община Брезово.
2. Определям Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ – гр. Брезово, община Брезово,
област Пловдив, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7864
ЗАПОВЕД № РД-14-191
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 145, отразено в протокол № 11
от 31.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин, и приемно-предавателен протокол за
прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по керамика – с. Гара Елин Пелин, подписан от министъра
на образованието и науката и кмета на община
Елин Пелин, считано от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по керамика – с. Гара Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област,
като училището се финансира от бюджета на
Община Елин Пелин.
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2. Определям Професионална гимназия по
керамика – с. Гара Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7865
ЗАПОВЕД № РД-14-192
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 49, отразено в протокол № 6 от
28.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Костенец,
и приемно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на
Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ – гр. Костенец, подписан от министъра на
образованието и науката и кмета на община
Костенец, считано от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професиона л на г и м нази я „Георг и Са ва Ра ковски“ – гр. Костенец, община Костенец, Софийска
област, като училището се финансира от бюджета
на Община Костенец.
2. Определям Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ – гр. Костенец, община Костенец, Софийска област, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7866
ЗАПОВЕД № РД-14-193
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
доклад № 80813 от 3.08.2016 г. на финансиращия
орган, Решение № 82, отразено в протокол № 7 от
30.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сливница,
и приемно-предавателен протокол за прехвърляне
на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по транспорт „Н. Й. Вап
царов“ – гр. Сливница, подписан от министъра
на образованието и науката и кмета на община
Сливница, считано от 1.09.2016 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, като училището се финансира от бюджета
на Община Сливница.
2. Определям Професионална гимназия по
транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Сливница,
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община Сливница, Софийска област, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
7867

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-493
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че е невъзстановимо увредено:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида бряст (Ulmus spp.), намиращо се в землището на гр. Смядово, община Смядово, област
Шумен, обявено със Заповед № 235 от 4.04.1980 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1980 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1182.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Б. Малинов
7678

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 426
от 23 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление вх. № ГР-94-Р-101 от 14.11.2006 г. от
Рачо Маринов Иванов с искане за допускане на
изработването на подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен
имот № 028003 по КВС, землище на с. Бистрица.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 24, том VI, рег. № 5516, дело № 928/7.09.2004 г.,
скица на Общинска служба по земеделие – Панчарево, за поземлен имот № 028003 по КВС и
мотивирано предложение за ПЗ.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и е
издадено разрешение № ГР-94-Р-101 от 8.02.2007 г.
от главния архитект на София, с което е допуснато
изработването на подробен устройствен план.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-101 от 6.12.2007 г.
е внесен за одобряване проект за подробен
устройствен план – ИПР и ПРЗ за поземлени
имоти № 3263 и 3284, к.л. Г-13-2-Б/Г-13-3-А за
създаване на нови УПИ IV, XXV, XXVI, XXVII и
XXVIII, кв. 15, м. В.з. Бистрица – разширение, с
обяснителна записка. Представени са съгласуван

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

проект от ,,ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 20.02.2008 г. и данни за предварително проучване № ТУ-877 от 12.02.2008 г. от „Софийска
вода“ – АД.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо № 6602-59 от 21.02.2008 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Същият е разгледан от ОЕСУТ и с решение
по протокол № ЕС-Г-48 от 15.04.2008 г., т. 32, е
върнат, за да бъде преработен в съответствие с
ОУП на СО и ЗУЗСО, като се нанесе застрояването в съседните на проектни УПИ. Направено
е служебно предложение за окомплектуване на
преписката с документи за собственост и скици
за поземлени имоти № 2373, 1468 и 1470 и предварителен договор по чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ за
новообразувания УПИ XXV, като след неговото
изпълнение и коригиране на проекта същият да
се внесе отново в ОЕСУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ със
заявление вх. № ГР-94-Р-101 от 23.02.2010 г. от
Рачо Маринов Иванов, Теодор Лилянов Лалев
и Ивайло Валериев Веселинов са представени
договор за доброволна делба на недвижим имот
№ 46, том II, рег. № 04759 от 5.03.2007 г., нотариален акт № 47, том II, рег. № 04760, дело № 229
от 5.03.2007 г., нотариален акт № 76, том IV, рег.
№ 8425, дело № 575 от 10.08.2006 г., нотариален
акт № 77, том IV, рег. № 8455, дело № 576 от
11.08.2006 г., нотариален акт № 78, том IV, рег.
№ 8469, дело № 577 от 11.08.2006 г., нотариален
акт № 82, том IV, рег. № 8530, дело № 581 от
14.08.2006 г. и коригиран проект за ПУП.
Коригираният проект е съобщен на заинтересуваните лица, като с писмо № 6602-338/3 от
25.01.2011 г. главният архитект на район „Панчарево“ удостоверява, че в законоустановения срок
няма постъпили възражения.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-101 от 11.07.2011 г.
допълнително е внесено геодезическо заснемане
и експертна оценка на съществуващата висока
дървесна растителност, заверени от Дирекция
„Зелена система“ – СО, на 8.07.2011 г.
Проектът е разгледан на ОЕСУТ с протоколи
№ ЕС-Г-86 от 29.09.2008 г., т. 32, № ЕС-Г-25 от
22.03.2011 г., т. 45, и № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г.,
т. 27, и е върнат за корекции и преработка.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-101 от 11.04.2013 г.
е внесен проект, преработен в съответствие
с решенията на ОЕСУТ. Към заявлението са
приложени скици за поземлени имоти с идентификатори 04234.6983.3 и 04234.6983.87 по КККР
на с. Бистрица.
Допълнително със заявление вх. № ГР-94-Р-101
от 11.07.2013 г. са представени заявления за разрешаване на устройствена процедура и одобряване
на проект за ПУП от Теодор Лилянов Лалов и
Ивайло Валериев Веселинов, собственици на
поземлен имот с идентификатор 04234.6983.87,
Пламен Спасов и Весела Борисова, собственици
на поземлен имот с идентификатор 04234.6983.88,
и Николай Цветанов Божков и Любен Цветанов
Божков, собственици на поземлен имот с идентификатор 04234.6983.89. Към заявлението са приложени скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 04234.6983.3, 04234.6983.87, 04234.6983.88
и 04234.6983.89, становище № 26 - 0 0 -2746 о т
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16.04.2015 г. на директора на РИОСВ – София, за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
и удостоверение № 9400-1266 от 18.05.2015 г. на
кмета на район „Панчарево“ за липса на висока
дървесна растителност.
С писмо изх. № ГР-94-Р-101 от 11.07.2013 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Съгласно
писма № 6602-338/13 от 7.01.2015 г. и № 6602-338/18
от 11.11.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ са
постъпили две възражения, а именно възражение
вх. № 9400-406 от 12.02.2014 г. и възражение вх.
№ 9400-433 от 14.02.2014 г. от собствениците на
поземлени имоти № 027064 и № 027063 по КВС,
които изразяват несъгласие с предвиденото с
ПУП изменение на улична регулация и отнемане
на части от собствените им имоти. Представено
е положително становище на кмета на район
„Панчарево“ по проекта.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият заедно с постъпилите възражения е
разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-90
от 15.12.2015 г., т. 12, като възраженията не са
уважени, тъй като улицата е в обществен интерес, и е предложено проектът да бъде изпратен
в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след изпълнение на направеното служебно
предложение, а именно да се укажат имотните
граници между поземлени имоти с идентификатори 04234.6983.87 и 04234.6983.88.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-101 от 14.01.2016 г.
е внесен за одобряване коригиран проект за подробен устройствен план – ИПР и ПЗ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересувани лица по смисъла на чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
а именно Рачо Маринов Иванов като собственик
на поземлен имот с идентификатор 04234.6983.3,
Теодор Лилянов Лалов и Ивайло Валериев Веселинов, като собственици на поземлен имот с
идентификатор 04234.6983.87, Пламен Спасов и
Весела Борисова като собственици на поземлен
имот с идентификатор 04234.6983.88 и Николай
Цветанов Божков и Любен Цветанов Божков като
собственици на поземлен имот с идентификатор
04234.6983.89, което се установява от представените в производството документи за собственост
и скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на всички заинтересовани лица, като
е проведено обществено обсъждане, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
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изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите се
урегулират за първи път и регулационните граници следват имотните такива с изключение на
частта, която попада в новопредвидената улица,
в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация между о.т. 552
и о.т. 553 за урегулиране на задънена улица от
о.т. 553а – о.т. 553е до о.т. 553ж и от о.т. 553е до
о.т. 553и с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на нови УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда изменение на регулационния план на
УПИ IV – за озеленяване, което се състои в промяна на границите и предназначението на част от
него с цел урегулиране на улица и в съответствие
с § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО, тъй като по действащия
ОУП на СО същият попада в устройствена зона:
„Вилна зона“ (Жв).
На основание § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО при противоречие на предвижданията на влезлите в сила
подробни устройствени планове (ПУП) с предвижданията на общия устройствен план (ОУП)
се изработват и одобряват нови или изменение
на тези планове по общия ред на ЗУТ.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствени зони „Вилна
зона“ (Жв) и „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване с ограничени параметри“ (Жм 3)
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвиденото застрояване на жилищни сгради
е допустимо в тези устройствени зони съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1 и чл. 34 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата
висока дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2 и с ал. 1, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1
ЗУТ, § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО, чл. 81, ал. 1, 3 и 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 34, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ, т. 7 и 8 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-48
от 15.04.2008 г., т. 32, № ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г.,
т. 45, № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 27, № ЕС-Г-52
от 9.07.2013 г., т. 8, и № ЕС-Г-90 от 15.12.2015 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация за кв. 15, местност В.з. Бистрица – разширение. Изменение на границите на кв. 15.
Изменение на улица между о.т. 552 и о.т. 553 за
откриване на задънена улица от о.т. 553а – о.т. 553е
до о.т. 553ж и от о.т. 553е до о.т. 553и. Изменение
на границите на УПИ IV – за озеленяване. Отреждане на нови УПИ: XXV-89, XXVI-87, XXVII-87,
XXVIII-3, XXIX-88, кв. 15, местност в.з. Бистрица – разширение, по зелените и кафявите линии,
цифри, букви, зачертавания и щрихи с корекциите
във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на УПИ: XXV-89, XXVI-87, XXVII-87, XXVIII-3,
XXIX-88, кв. 15, местност В.з. Бистрица – разширение, съгласно приложения проект без допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7648

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
с цялата административна преписка от отдел
„Правен“ на НАГ – СО.
Председател:
Е. Герджиков
7624

РЕШЕНИЕ № 472
от 14 юли 2016 г.
Проектът за ПУ П – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на м. Св. Митър – разширение – изток цели урегулиране на поземлените
имоти с предвиждане на конкретно застрояване
за тях, осигуряване на условия за реализация на
необходимите публични обекти и елементите на
техническата инфраструктура в местността, поради което проектът е възложен по реда на чл. 124,
ал. 2 ЗУТ с писмо № ТП-92-00-92 от 20.07.2010 г.
на главния архитект на СО и е изработен със
средства от общинския бюджет. Съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки е
проведена процедура за избор на изпълнител на
проекта за подробен устройствен план.
Със Заповед № РД-09-50-1206 от 15.07.2010 г.
на главния архитект на Столична община е
допусната устройствена процедура за изработване на ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 ЗУТ в
обхвата, указан със заданието за проектиране,
в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ, въз основа
на делегираните със Заповед № РД-09-3345 от
29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия за това
по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
На основание чл. 56, ал. 1 АПК административният орган прекратява производството по
искане на страната, по чиято инициатива то е
започнало.
В настоящия случай административното производство по одобряването на проект за план за
регулация и застрояване на м. Св. Митър – разширение – изток е започнало служебно по възлагане на главния архитект на СО, като същото
е допуснато с негова заповед.
Предвид изложеното е налице основанието по
чл. 56, ал. 1 АПК за прекратяване на административното производство по искане на страната,
по чиято инициатива то е започнало.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 56, ал. 1 АПК, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г- 35 от 10.05.2016 г.,
т. 26, Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство
по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. Св. Митър – разширение – изток, район „Панчарево“.
Настоящото решение е неразделна част от административна преписка № ТП-92-00-92 от 2010 г.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица на основание чл. 56, ал. 3 АПК по реда на
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да се обжалва пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването по реда на глава десета, раздел
IV АПК.

РЕШЕНИЕ № 475
от 14 юли 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление с вх. № АГ 9400-1018 от 8.10.2013 г.,
получено чрез район „Банкя“ с вх. № ГР-94-В-68
от 2.12.2013 г. от Вержиния Лазарова Колева, собственик на ПИ с идентификатор 32216.2291.2785
по КККР на с. Иваняне, с искане за изработване
изменение на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, откриване
на задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, изменение границите на УПИ XVII-274 и създаване
на нови УПИ XVII-2785 и УПИ XL-2785, кв. 14,
с. Иваняне, район „Банкя“.
Към заявлението е приложено: мотивирано
предложение, скица с изх. № 53734 от 11.09.2013 г.
за поземлен имот с идентификатор 32216.2291.2785,
издадена от Службата по геодезия, картография
и кадастър (СГКК); нотариален акт № 286, том
VI, рег. № 20322 от 25.05.2011 г.
Със Заповед № РД-09-50-575 от 15.07.2014 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработването изменение на план за
улична регулация на задънена улица от о.т. 56б
до о.т. 56в и изменение на плана за регулация
за имот с идентификатор 32216.2291.2785, УПИ
XVII-274 за създаване на нови УПИ XVII-2785 и
УПИ XL-2785, кв. 14, с. Иваняне, район „Банкя“.
С писмо с изх. № ГР-94-В-68/2013 от 17.07.2014 г.
заповедта за допускане на устройствена процедура
е изпратена за сведение и изпълнение до кмета
на район „Банкя“.
Със заявление с вх. № ГР-94-В-68/2013 от
19.08.2014 г. е внесен проект, изработен върху
одобрената кадастрална карта, за ПИ с идентификатор 32216.2291.2911 по КККР на с. Иваняне.
С писмо с изх. № ГР-94-В-68/2013 от 23.09.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Съгласно писмо с изх.
№ АГ 6602-130 от 23.12.2014 г. на район „Банкя“ (вх. № ГР-94-В-68-[1]/2013 от 29.12.2014 г.
на НАГ – СО) в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
С писмо с изх. № ГР-94-В- 68-[2]/2013 от
6.02.2015 г. проектът отново е изпратен в район
„Банкя“ за съобщаване на собствениците на имоти
с идентификатори 32216.2291.2910 и 32216.2291.2912,
чиито собственици са заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С писмо с изх. № АГ 6602-130/1 от 19.05.2015 г.
(вх. № ГР-94-В-68-[4]/2013 от 20.05.2015 г. на
НАГ – СО) кметът на район „Банкя“ съобщава,
че проектът е съобщен допълнително на заинтересованите лица и в законоустановения срок
няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г.,
т. 12, със служебни предложения: Отреждането
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на УПИ XVIII-271, 271a за имот с идентификатор
32216.2291.2912 не е допустимо да се променя
без съгласието на собственика му. С проекта да
се запази отреждането му по действащ план. В
проекта да се укаже функцията на новобразувани УПИ XVII и УПИ XL. След нанасяне на
корекциите по служебните предложения проектът
да се изпрати в Столичния общински съвет на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
В съответствие с горното решение на ОЕСУТ
със заявление с вх. № ГР-94-В-68-[6]/2013 от
14.07.2015 г. са внесени коригирани проекти.
С писмо с изх. № ГР-94-В- 68-[7]/2013 от
23.07.2015 г. от заявителите е поискано да представят актуална скица за имот с идентификатор
32216.2291.2911 по КККР на с. Иваняне, издадена от СГКК, като със заявление с вх. № ГР94-В-68-[8]/2013 от 2.10.2015 г. е внесена исканата
скица.
С писмо с изх. № САГ16-ГР00-856 от 9.02.2016 г.
от вносителя е поискано да представи съгласуване/
становище от „Басейнова дирекция“.
С молба с вх. № СА Г16 -Г Р 0 0 - 856 -[1] о т
6.06.2016 г. е внесено съгласуване с МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването
на проекта за изменение на подробен устройствен план е подадено от заинтересувано лице
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план за
територията е одобрен със Заповед № РД-50-09-381
от 19.11.1985 г., изменена със Заповед № РД-09-50635 от 5.12.1996 г. и Решение № 756 по протокол
№ 53 от 3.12.2009 г. на СОС.
Действащата кадастрална карта е одобрена със
Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със Заповед
№ КД-14-22-1120 от 22.07.2013 г. на началника на
СГКК – София.
Предвид горното, по отношение на ИПР е
налице основание за изменението на ПУП на
основание чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда изменение границите на УПИ
XVII-274 и създаване на нови УПИ: УПИ XVII2911 – „зa ЖС“ и УПИ ХL-2911 – „за ЖС“, като
регулационните линии се съвместяват с имотните
граници на имот с идентификатор 32216.2291.2911,
изменение границите на УПИ XVIII-271, 271a
и задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, която
осигурява транспортен достъп, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предложението е в съответствие с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е за „жилищно строителство“, което е допустимо в устройствена зона „Жм2“, в която попада имотът,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
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предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Предвиденото изменение на план за улична
регулация представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 108, ал. 5, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 81, ал. 4 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на с. Иваняне, кв. 14, откриване на
задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, изменение
границите на УПИ XVII-274 и създаване на
нови УПИ: УПИ XVII-2911 – „зa ЖС“ и УПИ
XL-2911 – „за ЖС“, като регулационните линии
се съвместяват с имотните граници на имот с
идентификатор 32216.2291.2911, изменение границите на УПИ XVIII-271, 271a по кафявите и
зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи и с корекциите с виолетов цвят съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
7702
РЕШЕНИЕ № 548
от 28 юли 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-А-57 от 18.12.2014 г. от Любка
Йорданова Крушкина чрез пълномощника є
Александър Бойков Влайков с искане за разре-
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шаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
улична регулация и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор
04234.6980.113 по КККР на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и
нотариален акт № 63, том III, peг. № 5661, дело
№ 413 от 16.09.2011 г., скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 04234.6980.113 по КККР на
с. Бистрица, мотивирано предложение за ПУП,
пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г., т. 19, е
прието заданието и мотивираното предложение
и е предложено на главния архитект на СО да
издаде заповед за одобряване на заданието и
разрешаване на изработването на проект за
ПУП при задължително спазване на условията
на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-154 от 5.03.2015 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за улична регулация и план за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор
04234.6980.113 по КККР на с. Бистрица и прилежащата улица.
С писмо с изх. № ГР-94-А-57 от 9.03.2015 г.
заповедта е изпратена на кмета на район „Панчарево“ и на заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление с вх. № ГР-94-А-57 от 23.04.2015 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична
регулация на улица между о.т. 558л и о.т. 558м;
план за регулация и застрояване за откриване
на нова улица от о.т. 558м до о.т. 558ц и създаване на нови УПИ: VI-113 – „за жс и магазини“,
VII-113 – „за жс и магазини“, VIII-113 – „за жс и
магазини“, вертикална планировка и надлъжен
профил на нова улица от о.т. 558м до о.т. 558ц,
кв. 91а, м. с. Бистрица, с обяснителна записка.
Със заявление с вх. № ГР-94-А-57 от 30.07.2015 г.
допълнително са представени данни за предварително проучване № ТУ-1481 от 27.04.2015 г. от
„Софийска вода“ – АД, съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 12.05.2015 г.,
декларация за липса на съществуваща висока
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО, на 27.07.2015 г., и становище с № 94-00-5928 от 1.07.2015 г. на началника
на СРИОСВ за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
Изработено е мотивирано предложение за
транспортен достъп и организация на движението,
което е съгласувано с положително становище
№ ОД 1838 от 27.04.2015 г. на началник-отдел
„Пътна полиция“. Същото е подпечатано с печат „Съгласувано“ от сектор „ОБД“ – СО, на
4.04.2013 г. съгласно протокол № 14 от 7.04.2015 г.
на ПКТОБД при СО за I и краен етап.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно
писмо peг. № 6602-77/10 от 9.02.2015 г. на кмета
на район „Панчарево“ в законоустановения срок
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не са постъпили възражения, предложения и
искания. Представено е положително становище
на кмета на район „Панчарево“.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-24 от
29.03.2016 г., т. 13, като е предложено изпращането му в СОС за одобряване на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
Любка Йорданова Крушкина като собственик на
поземлен имот с идентификатор 04234.6980.113 по
КККР на с. Бистрица – предмет на плана, което
се установява от представените в производството
документ за собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен
на заинтересованите лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът
се урегулира за първи път в три УПИ, като регулационните граници следват имотните такива
по кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация между о.т. 558л
и о.т. 558м с оглед откриване на задънена улица
от о.т. 558м до о.т. 558ц с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразувани УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ПУП в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собственика им да ги използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Смесена
многофункционална зона предимно за околоград-
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ския район“ (Смф2). Предвиденото застрояване на
сгради със смесено предназначение е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 4-етажно
средно като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ
по отношение на изискуемите разстояния.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 14 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-24 от 29.03.2016 г., т. 13, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. с. Бистрица. Изменение на улица между о.т. 558л и о.т. 558м, между кв. 90а и
кв. 91а по кафявите линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
2 . Одо б ря в а п р о ек т з а п л а н з а р ег у л ация за откриване на нова задънена улица от
о.т. 558м – о.т. 558х до о.т. 558ц, създаване на нови
УПИ VI-113 – „за жс и магазини“, VII-113 – „за
жс и магазини“, VIII-113 – „за жс и магазини“,
кв. 91а, местност с. Бистрица, по червените
линии, цифри и букви и сини линии съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
новосъздадени УПИ VI-113 – „за жс и магазини“,
VII-113 – „за жс и магазини“, VIII-113 – „за жс и
магазини“, кв. 91а, местност с. Бистрица, съгласно
приложения проект.
4. Одобрява проект за вертикална планировка и надлъжен профил на нова улица от
о.т. 558м – о.т. 558х до о.т. 558ц.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

7623

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 332
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до УПИ 088004,
м. Засеко, землище на с. Марикостиново, трасе
и сервитут, предвидено да преминат през имоти
по КВС, като подробното описание на имотите
и сервитутите е в регистър за засегнатите имоти,
заверен от ОбС „Земеделие“, неразделна част от
ПУП – ПП, както следва: имот № 089016 – полски
път на Община Петрич, имот с № 000809 – канал
на Община Петрич, имот с № 000807 – полски
път на Община Петрич, и имот с № 089006 – нива
на „Милениум“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

7841

Председател:
Г. Динев

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 313
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ: І-30.113 – промиш-
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лена и складова дейност, IІ-30.114 – промишлена и
складова дейност, IIІ-30.115 – промишлена и складова дейност, ІV-30.116 – промишлена и складова
дейност, образуван от поземлен имот с ИД 30.3,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Динките, Решение № 11,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7764

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 314
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно електроснабдяване за УПИ І-259 – жилищно
строителство, образуван от поземлен имот с ИД
58.35, представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Кону дере, Решение № 14,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7765

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 315
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Трасе на уличен
водопровод за УПИ 040271 – хранително-вкусово
производство, от съществуващ частен водопровод
на фирма „Валинор“ – ООД, землище с. Браниполе, местност Казачка, община „Родопи“, с
обща дължина 640 м, преминаващ през имоти
№ 040312, № 040189 и № 040198 – полски пътища,
общинска собственост, съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен от ОС „З“ – „Родопи“
на 2.03.2016 г., Решение № 20, взето с протокол
№ 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7766

За председател:
В. Хаджиева
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РЕШЕНИЕ № 316
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 159 – жилищно строителство, образуван от поземлен имот с идентификатор 47.110, представляващ земеделска земя
за процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Марково, местност Пичковец,
Решение № 1, взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7767

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 317
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ: І-001419 – жилищно застрояване,
ІІ-001419 – жилищно застрояване, ІІІ-001419 – жилищно застрояване, ІV-001419 – жилищно застрояване, V-001419 – жилищно застрояване,
образувани от имот № 001419, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Белащица,
местност Долна Калчовица, Решение № 9, взето
с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7768

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 318
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 023080-І – общественообслужващи, складови и производствени
дейности – производство на PVC и алуминиева дограма, декоративни решетки, склад за
строителни материали и инвентар и офис, ТП,
023080-ІІ – общественообслужващи, складови и
производствени дейности – производство на PVC
и алуминиева дограма, декоративни решетки,
склад за строителни материали и инвентар и офис,
образувани от имот № 023080, представляващ
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земеделска земя с променено предназначение в
землището на с. Ягодово, местност Трохалица,
Решение № 14, взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7769

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 319
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-014114 – жилищно
строителство, ІI-014114 – жилищно строителство, ІII-014114 – жилищно строителство, ІV014114 – жилищно строителство, V-014114 – жилищно строителство, образувани от имот № 014114,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Крумово, местност Кошарата, Решение № 9,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7770

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 320
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване и транспортен достъп за
УПИ 013118 – жилищно строителство, образуван
от имот № 013118, представляващ земеделска земя
за процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Храбрино, местност Скелето, Решение № 40, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на Община „Родопи“.

7771

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 321
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за външно електроснабдяване за УПИ 116.83 – жилищно
строителство, 116.84 – жилищно строителство,
116.85 – жилищно строителство, 116.86 – жилищно строителство, 116.87 – жилищно строителство,
116.88 – жилищно строителство, 116.89 – ТП,
116.91 – жилищно строителство, 116.92 – жилищно
строителство, 116.93 – жилищно строителство,
116.94 – жилищно строителство, 116.95 – жилищно
строителство, 116.96 – жилищно строителство,
116.97 – жилищно строителство, 116.98 – жилищно
строителство, образувани от поземлен имот с
идентификатор 116.50, представляващ земеделска
земя с променено предназначение в землището на
с. Марково, местност Текенлика, Решение № 36,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7772

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 322
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 235009 – преработка
и съхранение на селскостопанска продукция и
земеделска техника, образуван от имот №235009,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на с.
Цалапица, местност Стоевско брестче, Решение
№ 11, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7773

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 323
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-66.503 – жилищно
застрояване, ІІ-66.505 – жилищно застрояване,
ІІІ-66.506 – жилищно застрояване, IV-66.507 – жилищно застрояване, образувани от поземлен имот
с идентификатор 66.23 и на част от поземлен
имот с идентификатор 66.21, представляващи
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково,
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местност Исака, Решение № 1, взето с протокол
№ 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7774

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 324
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 015003 – склад за строителни материали и логистика, образуван от поземлен имот с
идентификатор 15.3, представляващ земеделска
земя за процедура за промяна на предназначението в землището на с. Марково, местност
Бедрозов бунар, Решение № 5, взето с протокол
№ 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7775

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 325
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 49.52 – жилищно строителство, образуван от поземлен имот с идентификатор 49.3,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Текерлека, Решение № 10,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7776

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 326
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 44.355 – жилищно строителство, обра-
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зуван от поземлен имот с идентификатор 44.11,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Исака, Решение № 7, взето
с протокол № 1 от 27.01.2016 г., и Решение № 3,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7777

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 327
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 18.338 – складова
база за селскостопанска продукция и ремонт на
селскостопанска техника, образуван от поземлен имот с идентификатор 18.79, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Първенец,
местност Аптекарово и Метери, Решение № 15,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

7778

За председател:
В. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 328
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 033237 – търговска,
общественообслужваща, складова и административна дейност (търговия и услуги, складова база
с магазини и офиси, заведение за обществено
хранене, автосервиз), образуван от имот № 033237,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Ягодово, местност Долни лозя, Решение № 34,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“ – Пловдив.

7779

За председател:
В. Хаджиева
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РЕШЕНИЕ № 329
от 14 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 021028 – Логистичен център – склад за промишлени стоки, офис,
магазин и ЗОХ, образуван от имот № 021028,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Златитрап, местност Ароница, Решение № 18,
взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“- Пловдив.

7780

За председател:
В. Хаджиева

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 138
от 26 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване с ел. и В и К схеми
и схеми ВП за ПИ – общинска собственост,
№ 000117 с начин на трайно ползване – друг
жилищен терен, част от ПИ № 000698 с начин
на трайно ползване – полски път, ПИ № 039197 с
начин на трайно ползване – нива, ПИ № 040146
с начин на трайно ползване – нива, ПИ № 041154
с начин на трайно ползване – нива, ПИ № 042110
с начин на трайно ползване – нива, ПИ № 043119
с начин на трайно ползване – нива, ПИ № 043140
с начин на трайно ползване – нива, ПИ № 043139
с начин на трайно ползване – нива, от землището на с. Сборище, община Твърдица, област
Сливен.
2. Упълномощава кмета на общината да извършва всички правни действия по промяна на
предназначението на земеделските имоти.

7822

Председател:
В. Лазаров

РЕШЕНИЕ № 139
от 26 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване с ел. и В и К схеми
и схеми ВП за ПИ – общинска собственост,
№ 009042, местност Жевезлика, с начин на
трайно ползване – друга селскостопанска територия, част от ПИ № 000959 с начин на трайно
ползване – полски път, част от ПИ № 001021 с
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начин на трайно ползване – полски път, и ПИ
№ 009039, местност Жевезлика, с начин на трайно
ползване – нива, от землището на гр. Шивачево,
община Твърдица, област Сливен.
2. Упълномощава кмета на общината да извършва всички правни действия по промяна на
предназначението на земеделските имоти.

7823

Председател:
В. Лазаров

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 161
от 1 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия за „Външно
ел. захранване на трафопост“, намиращ се в
поземлен имот № 096027, м. Маноле (О), землището на с. Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
Във връзка с чл. 22 и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ дава
предварително съгласие за срок от три години
за право на преминаване на новото трасе на
кабелна линия през поземлен имот № 000216,
м. Маноле (О), землище с. Гърмен – пасище
на община Гърмен, намиращ се в сервитута
на съществу ващи я възд у шен елект ропровод
20 kV и през поземлен имот № 000365, м. Маноле (О), землище с. Гърмен – полски път на
община Гърмен.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.

7763

Председател:
Ек. Татанова

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 89
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – с. Нико л а Ко з лев о, одо б ря в а п р о ек т з а под р о бен уст ройствен план – парцеларен план за
обект: „Реконструкция на горски автомобилен
път – с. Никола Козлево – с. Пет могили“, в
землищата на с. Никола Козлево, с. Пет могили
и с. Цани Гинчево, община Никола Козлево,
област Шумен.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – Шумен, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

7731

Председател:
С. Стефанов
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9. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали, в площ „Вельов камък“, разположена
на територията на община Благоевград, област
Благоевград, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4528981,1

8464272,9

2.

4529115,2

8464736,4

3.

4528887,0

8465146,8

4.

4528325,8

8464942,3

5.

4528455,5

8464771,7

6.

4528366,8

8464643,0

7.

4528850,3

8464192,1
7839
8. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-61
от 26.09.2016 г. за обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км
161+367 до км 194+164,89, Лот 1 от км 174+800
до км 194+164,89, участък от км 193+700 до км
194+164,89. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
7848
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ и чл. 47,
ал. 6 от Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност
на територията на Столична община съобщава,
че е изработен проект за схеми за поставяне на
самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа на територията
на район „Триадица“, част от които попадат в
„Южен парк – III част“ и градина Буката. Схемите
за „Южен парк – III част“ са допълнение към
одобрената с Решение № 576 на СОС по протокол № 75 от 21.10.2010 г. план-схема. Проектът е
публикуван на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ (www.
sofia-agk.com) и е изложен в район „Триадица“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Триадица“.
7888
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58. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Външно
ел. захранване на жилищна сграда – блок „В“,
подобект: Кабели 0,4 kV“ за ПИ 61056.56.49, м.
Хендек тарла, землище с. Равда, община Несебър,
за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на
кабела започва от съществуващ БКТП – нов, в
ПИ 61056.68.108 – частна собственост, преминава
през ПИ 61056.56.101 с площ 3638 кв. м с начин
на трайно ползване „За полски път“, публична
общинска собственост, и достига до границата на
ПИ 61056.56.49 – частна собственост. Дължината
на трасето е 86,31 м в ПИ 61056.56.101 – земеделска
територия. Определя се сервитут 0,6 м от двете
страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 103,57 кв. м и попада
изцяло в ПИ 61056.56.101 – земеделска територия.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7828
7 9. – О б щ и н с к а т а с л у ж б а п о з е м е д е лие – гр. Пещера, на основание чл. 18д, ал. 4, 5
и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато
право на собственост върху земеделски земи
и ползватели, че във връзка с изработване на
помощен кадастрален план на основание § 4к,
ал. 1 ЗСПЗЗ за местността Сини дол, поземлен
имот № 000650; ПИ № 000646; ПИ № 000649;
ПИ № 000647; ПИ № 000648; ПИ № 000645 и ПИ
000643 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Бяга, ще се извърши съвместно
уточняване на границите на земеделските земи,
разположени в територията по § 4 ЗСПЗЗ, по график, който е изложен в сградите на ОСЗ – Пещера,
ОСЗ – Пещера – офис Брацигово, общинска администрация – Брацигово, и кметството на с. Бяга,
община Брацигово, 14 дни от обнародването в
„Държавен вестник“. Бившите собственици да
представят на фирмата изпълнител решенията
на ПК – Брацигово (ОСЗ), за признато право на
собственост в територията по § 4, а ползвателите – документите за учредяване на права (заповед
на кмета, удостоверения, протоколи за оценка,
вносни бележки за плащане и др.).
7829
33. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Обслужващ път за ПИ 018014,
018015 и 018022 в землището на с. Страцин, община Поморие“, с осигурен обществен паркинг,
преминаващо през ПИ 000124 (пасище, мера, общинска собственост) и ПИ 000260 (пасище, мера,
общинска собственост), с ширина от 7 м до 8 м и
обща дължина 308 м, като плановата основа, инвестиционният проект и реализацията на проекта
ще са за сметка на инвеститора „Поморие Вен
груп“ – ООД. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7831
34. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ
35033.22.373 и ПИ 35033.22.374 в местност Банята,
землище гр. Каблешково, община Поморие“,
и сервитут, преминаващи през ПИ 35033.24.22
(пасище, общинска публична собственост), ПИ
35033.24.304 (дере, общинска публична собственост) и ПИ 35033.24.297 (републиканска пътна
м режа, д ържавна п убли чна собст веност), с
дължина на водопровода около 419 м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7832
12. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план-схема за
трасе на оптична кабелна линия на „БТК“ – ЕАД
(„Виваком“), за захранване на Централна кооперативна банка, гр. Севлиево, ул. Стара планина
70. Линиите на трасетата са съгласно графичната
част на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
7825
13. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасета на газопроводни отклонения от
съществуващ разпределителен газопровод на
гр. Севлиево до ПИ 65927.516.514, ПИ 65927.121.10
и ПИ 65927.86.7 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Трасето на газопроводното отклонение
до ПИ 65927.86.7 е с дължина 173 м, започва от
съществуващ разпределителен газопровод в ПИ
65927.74.22 – пасище, собственост на Никола Савов
Мъдров, преминава през ПИ 65927.74.22 – местен път, публична общинска собственост, ПИ
65927.86.20 – път, публична общинска собственост, и достига до ПИ 65927.86.7. Трасето на
газопроводното отклонение до ПИ 65927.516.514
е с дължина 6 м, започва от съществуващ разпределителен газопровод в ПИ 65927.120.21 – път,
публична общинска собственост, и достига до ПИ
65927.516.514. Трасето на газопроводното отклонение до ПИ 65927.121.10 е с дължина 0,90 м, започва
от съществуващ разпределителен газопровод в
ПИ 65927.125.106 – път, публична общинска собственост, и достига до ПИ 65927.121.10. Проектът
е изложен в стая 209 на Община Севлиево. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
7826
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14. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасета на електропровод и водопровод
за захранване на ПИ 65927.81.10 по кадастралната карта на гр. Севлиево, местност Каша,
собственост на „НАИВ“ – ЕООД, и комуникационно-транспортен план за пътна връзка към ПИ
65927.81.1 по кадастралната карта на гр. Севлиево.
Трасето на електропровода е с дължина 117 м и
започва от БКТП „Явор стил“, намиращ се в ПИ
65927.81.24 – урбанизирана територия с НТП – за
складова база, собственост на „ПММС“ – ЕООД,
преминава през ПИ 65927.81.25 – нива, собственост на „ПММС“ – ЕООД, ПИ 65927.75.3 – пасище, частна общинска собственост, и достига до
ПИ 65927.81.10. Сервитутът на електропровода е
по 2 м от двете страни на оста на трасето. Трасето на водопровода е с дължина 2,80 м, започва
от съществуващ водопровод, намиращ се в ПИ
65927.81.8 – път, публична общинска собственост,
и достига до ПИ 65927.81.10. Сервитутът на водопровода е по 3 м от двете страни на оста на
трасето. Линиите на трасетата са съгласно графичната част на проекта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
7827
29. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод, захранващ ПИ
000201, м. Адата, в землище гр. Септември. Предвижда се проектното трасе на електропровода
да започн е от съществуваща разпределителна
муфа на границата на ПИ 000173, преминава по
местен път ПИ 000190 в посока изток и юг, след
което чупи на изток, пресича пътя и достига до
ПИ 000201, който ще бъде захранен. Дължината
на проектното трасе на електропровода е 104
м – изцяло в транспортна територия – общинска
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7688
5. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1551
от 9.11.2015 г. на кмета на община Созопол
обявява, че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава трета от Закона
за общинската собственост за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за изграждане
на обект: „Второстепенни улици от осови точки
160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землищата
на гр. Созопол и с. Равадиново“, както следва:
част от поземлен имот с площ 55 кв. м от 2243
кв. м площ на целия имот с идентификатор
67800.16.138 по ККР на гр. Созопол с трайно
предназначение на територията – земеделска,
НТП – изоставено трайно насаждение. Частта
от поземлен имот с идентификатор 67800.16.138
по ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния ди-
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ректор на АГКК, с площ 55 кв. м е собственост
на: наследници на наследници на Атанас Иванов
Костов – Ирина Игоревна Костова, Иван Атанасов
Костов, Маргарита Атанасова Костова, Милена
Атанасова Костова, Иванка Иванова Щрасер.
Пазарната стойност на отчуждавания имот по
т. 1 с площ 55 кв. м е определена от лицензиран
оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244
от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите
оценители в България за оценка на недвижими
имоти). Същата възлиза на 58 лв. крайна сума и
е определена за обезщетение на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.16.138
по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигурени
от собствени приходи и разходът е одобрен с
Решение № 1249 от 29.05.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. Определеният общ размер
на обезщетението е, както следва: за Ирина
Игоревна Костова – в размер 7,25 лв.; за Иван
Атанасов Костов – в размер 7,25 лв.; за Маргарита
Атанасова Костова – в размер 7,25 лв.; за Милена
Атанасова Костова – в размер 7,25 лв.; за Иванка
Иванова Щрасер – в размер 29 лв. Обезщетението
на правоимащите да се изплати по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“. Изплащането на
обезщетението на собственика на отчуждавания
поземлен имот с идентификатор 67800.16.138 по
ККР на гр. Созопол ще се извърши по банков
път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в
3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че не
е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно решение, изплащането започва от датата, определена в
него. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата
на лицето, което установи правата си по съдебен
ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването є на заинтересованите лица
пред Административния съд – Бургас.
7843
98. – Община гр. Тервел, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
подробен устройствен план – парцеларен план
за линейни обекти, елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на подземен
захранващ водопровод за ПИ 72271.26.42 по КК
на гр. Тервел. Проектното трасе засяга 8 бр. имоти частна собственост: 72271.26.42, 72271.26.36,
72271.30.54, 72271.30.30, 72271.31.22, 72271.31.21,
72271.31.308, 72271.191.4, и 3 бр. имоти общинска
собственост: 72271.26.194 и 72271.26.196 (земеделска
земя с НТП за двата имота „селскостопански,
горски, ведомствен път“) и 72271.191.6 (урбанизирана територия с НТП „второстепенна улица“).
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 8, стая 110.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7664

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

15. – Община Тополовгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за довеждащ водопровод и
водопроводна мрежа на с. Сакарци, подобект
към проект: „Рехабилитация и доизграждане на
довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи
на с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци“, при засегнати от трасето на кабела имоти:
землище с. Хлябово: ПИ № 0.245 – НТП – полски
пътища, засегната площ 0,008 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0,00 м, публична общинска собственост; ПИ № 0.255 – НТП – полски пътища,
засегната площ 0,007 дка, дължина на трасето в
ПИ – 0,00 м, публична общинска собственост;
ПИ № 0.161 – НТП – РПМ – ІІ к лас, засегната площ 12,390 дка, дължина на трасето в
ПИ – 2076 м, публична държавна собственост;
землище с. Сакарци: ПИ № 0.60 – НТП – полски
пътища, засегната площ 0,051 дка, дължина на
трасето в ПИ – 8,5 м, публична общинска собственост; ПИ № 0.62 – НТП – полски пътища,
засегната площ 0,026 дка, дължина на трасето в
ПИ – 4,3 м, публична общинска собственост; ПИ
№ 0.76 – НТП – полски пътища, засегната площ
0,087 дка, дължина на трасето в ПИ – 4,9 м, публична общинска собственост; ПИ № 1.6 – НТП – пасища, мера, засегната площ 0,093 дка, дължина
на трасето в ПИ – 14,7 м, публична общинска
собственост; ПИ № 2.1 – НТП – пасища, мера,
засегната площ 0,332 дка, дължина на трасето в
ПИ – 36,7 м, публична общинска собственост;
ПИ № 2.11 – НТП – ниви, засегната площ 0,520
дка, дължина на трасето в ПИ – 86,7 м, публична
общинска собственост; ПИ № 2.13 – НТП – ниви,
засегната площ 0,520 дка, дължина на трасето
в ПИ – 27,7 м, собственост на наследници на
Господин Стоянов Иванов; ПИ № 2.34 – НТП
– полски пътища, засегната площ 0,030 дка,
дължина на трасето в ПИ – 4,9 м, публична общинска собственост; ПИ № 2.36 – НТП – ниви,
засегната площ 0,633 дка, дължина на трасето в
ПИ – 105,6 м, публична общинска собственост;
ПИ № 2.39 – НТП – ниви, засегната площ 0,559
дка, дължина на трасето в ПИ – 93,1 м, публична
общинска собственост; ПИ № 10.42 – НТП – пасища, мера, засегната площ 0,108 дка, дължина
на трасето в ПИ – 18,1 м, публична общинска
собственост; ПИ № 10.43 – НТП – пасища, мера,
засегната площ 0,389 дка, дължина на трасето в
ПИ – 64,9 м, публична общинска собственост; ПИ
№ 11.10 – НТП – ниви, засегната площ 0,627 дка,
дължина на трасето в ПИ – 108,1 м, публична
общинска собственост; ПИ № 25.4 – НТП – изоставени орни земи, засегната площ 0,566 дка,
дължина на трасето в ПИ – 91,8 м, частна общинска собственост; ПИ № 25.10 – НТП – ниви,
засегната площ 0,488 дка, дължина на трасето
в ПИ – 81,6 м, частна общинска собственост;
ПИ № 26.11 – НТП – ниви, засегната площ 0,253
дка, дължина на трасето в ПИ – 42,5 м, частна
общинска собственост; ПИ № 26.12 – НТП – пасища, мера, засегната площ 0,283 дка, дължина
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на трасето в ПИ – 22,3 м, частна общинска
собственост; ПИ № 0.55 – НТП – РПМ ІІ клас,
засегната площ 1,464 дка, дължина на трасето в
ПИ – 244,1 м, публична държавна собственост;
ПИ № 0.63 – НТП – ОПМ ІV клас, засегната площ
7,159 дка, дължина на трасето в ПИ – 1181,2 м,
частна общинска собственост. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7875
11. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 15 от
протокол № 18 от 24.08.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на кв. 13 и 50, кв. Болярово, Хасково. Премахва се улица с осови точки
о.т. 43, о.т. 53, о.т. 52, о.т. 51, о.т. 54. Проектира
се улица от о.т. 52а с нови осови точки о.т. 3659,
о.т. 3658 и о.т. 3657, която е продължение на
улицата, проектирана по ул. Св. Харалампи,
кв. Болярово. Запазват се ширината на тротоарите
и уличното платно. Проектира се нова улица от
нова о.т. 3657 до о.т. 43, улицата е с ширина 16
м, с два тротоара по 2 м и улично платно 12 м.
Изменя се улица с о.т. 125 до о.т. 54, вследствие
на което се измества о.т. 54. Запазва се ширината
на тротоарите и уличното платно. Проектира
се нова улица от изместената о.т. 54 с нови
осови точки о.т. 3660 и о.т. 3661. По ул. Тодор
Каблешков се проектира нова улица от о.т. 56
до нова о.т. 3662. Изменя се ул. Елин Пелин в
участъка от о.т. 57 до о.т. 58, като се премахва
уширението по северната регулационна линия,
която се проектира по южната граница на имоти
77195.518.431 и 77195.518.430. Вследствие направените изменения на плана за улична регулация
и дублиране на номера на кв. 50 се премахват
кв. 13а и кв. 50. Оформят се нови квартали 51,
52 и 53, затворени между улици с осови точки,
както следва: квартал 51 е между улици с осови
точки о.т. 43, о.т. 44, о.т. 52а, о.т. 3657; квартал
52 е между улици с осови точки нова о.т. 3660,
о.т. 3013, нова о.т. 3662, о.т. 56 и о.т. 54; квартал
53 е между улици с осови точки нова о.т. 3662,
о.т. 59, о.т. 58 и о.т. 56. Премахват се УПИ I – за
училище, кв. 13а, и УПИ I – за ОЖС, кв. 50. В
новите квартали се проектират нови урегулирани
поземлени имоти, както следва:
в кв. 51: УПИ I-518.380 с площ 1509 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.380;
УПИ II-518.379 с площ 1070 кв. м, отрежда се за
имот с идентификатор 77195.518.379; УПИ III518.378 с площ 1109 кв. м, отрежда се за имот
с идентификатор 77195.518.378; УПИ IV-518.384
с площ 615 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.384; УПИ V-518.385 с площ
621 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор
77195.518.385; УПИ VI-518.383 с площ 1300 кв. м,
отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.383;
УПИ VII-518.383 с площ 1780 кв. м, отрежда се
за имот с идентификатор 77195.518.382;
в кв. 52: УПИ I-518.440 с площ 1612 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.440;
УПИ IV-518.403 с площ 625 кв. м, отрежда се за
имот с идентификатор 77195.518.403; УПИ VI518.404 с площ 1025 кв. м, отрежда се за имот
с идентификатор 77195.518.404; УПИ VII-518.411
с площ 645 кв. м, отрежда се за имот с иденти-
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фикатор 77195.518.411; УПИ VIII-518.446 с площ
597 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор
77195.518.446; УПИ IX-518.409 с площ 727 кв. м,
отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.409;
УПИ XI-518.407 с площ 2187 кв. м, отрежда се за
имот с идентификатор 77195.518.407; УПИ XII518.406 с площ 987 кв. м, отрежда се за имот с
идентификатор 77195.518.406; УПИ XIII-518.405
с площ 968 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.405; УПИ XIV-518.401 с площ
1294 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор
77195.518.401;
в кв. 53: УПИ I-518.426 с площ 1213 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.426;
УПИ II-518.427 с площ 1213 кв. м, отрежда се
за имот с идентификатор 77195.518.427; УПИ
III-518.428 с площ 617 кв. м, отрежда се за имот
с идентификатор 77195.518.428; УПИ IV-518.429,
518.430 с площ 1354 кв. м, отрежда се за имоти
с идентификатори 77195.518.429 и 77195.518.430;
УПИ V-518.431 с площ 1119 кв. м, отрежда се за
имот с идентификатор 77195.518.431; УПИ VIII518.432 с площ 673 кв. м, отрежда се за имот
с идентификатор 77195.518.432; УПИ IX-518.433
с площ 587 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор 77195.518.433; УПИ X-518.435 с площ
617 кв. м, отрежда се за имот с идентификатор
77195.518.435.
Вътрешните регулационни линии на всички
нови урегулирани поземлени имоти се поставят
в съответствие с имотните граници на съответните поземлени имоти. Oдобрените урегулирани
поземлени имоти от бившия кв. 13а запазват
номерата си като урегулирани поземлени имоти в съответния нов квартал. Изключение е
УПИ II, отреден за имот 77195.518.408 поради
дублиране на номера. За имот 77195.518.408 се
отрежда УПИ X-518.408, кв. 52, с нова площ 654
кв. м. Проектните работи са отразени с кафяви
и зелени линии, щрихи и надписи в чертежа
„Проект за ПУП“. С изменението на плана за
застрояване за кв. 51, 52, 53, кв. Болярово, Хасково, се определят устройствени зони „Жм“ и
„Жм1“ – жилищни зони с ниско застрояване.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ VI,
УПИ VI, кв. 51, УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ
IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ
IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ
XIV, кв. 52, УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, кв. 53,
показателите на застрояване са следните: етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) – до 60 %; коефициент
на интензивност (Kинт.) – до 2,5; минимална
озеленена площ (Позел.) – 40 %; начин на застрояване – свободно (е). Предвижда се запазване и
надстрояване с един етаж на съществуващите
жилищни сгради в УПИ X, кв. 52. За УПИ IV и
УПИ V, кв. 53, показателите на застрояване са
следните: етажност – до 3 етажа, височина – до
10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до
60 %; коефициент на интензивност (Kинт.) – до
2,5; минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е). Предвижда се запазване и надстрояване с един етаж на
съществуващите жилищни сгради в УПИ III,
УПИ VI, УПИ XII, кв. 52, и УПИ X, кв. 53.
Проектът се намира в дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І, стая
18, и може да бъде разгледан от всички заинте-
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ресовани лица. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7697
11а. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 17 от
протокол № 19 от 2.09.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на кв. 1 и 63, с. Малево,
община Хасково. Премахва се улица с осови точки
262 и 263. Осови точки 262 и 263 се преместват
и получават нови координати. Проектират се
две задънени улици от о.т. 261 до о.т. 262 и от
о.т. 5 до о.т. 263. Променя се ширината на улица
с осови точки 261, 264, 2. Новата ширина е 9 м.
Вътрешните регулационни линии на УПИ I – за
промишлени нужди, кв. 1, се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот
пл. № 9. Проектира се УПИ V – за озеленяване,
кв. 1, с площ 1605 кв. м, северно от УПИ I – за
промишлени нужди. Вследствие изменението
на уличната регулация и изменението на плана
за регулация на УПИ I – за промишлени нужди, кв. 1, се променят границите и площите
на урегулирани поземлени имоти в кв. 1 и 63,
както следва:
в квартал 1:
УПИ I – за промишлени нужди, с нова площ
17 206 кв. м;
УПИ II – за промишлени нужди, с нова площ
9684 кв. м;
УПИ IV – за промишлени нужди, с нова площ
2761 кв. м;
в квартал 63:
УПИ XVI – за жилищно строителство, с нова
площ 1377 кв. м;
УПИ XVII – за жилищно строителство, с нова
площ 946 кв. м.
Проектните работи са отразени с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в чертежа „Проект за
ПУП“. Проектът се намира в дирекция „Устройство
на територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І,
стая 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7698
549. – Община гр. Чипровци, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на корекция
на речно корито на р. Голям Буковец и план за
застрояване за поземлен имот с идентификатор
81390.8.681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Чипровци с
отреждане на имота за „Озеленяване – рекултивация“ с възложител „България Флуорит“ – ЕООД,
София. Проектът е изложен в общинската администрация – гр. Чипровци, отдел „УТ и Е“, ет. 3,
стая 303, за разглеждане от заинтересованите
лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да
се направят писмени възражения, предложения
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и искания по проекта в едномесечен срок от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7873
872. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла, с възложител МРРБ
съгласно договор № РД-02-29-88 от 19.02.2015 г.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Шабла
(Техническа служба), стаи 105 и 104.
7692
90. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – за трасе на ел.
кабел НН за захранване на част от поземлен имот
87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749)
с начало от съществуващ БКТП, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор 87374.72.77, преминаващо през поземлени имоти ПИ 87374.72.680,
ПИ 87374.72.673, ПИ 87374.73.667, ПИ 87374.73.665
и достигащо до ПИ 87374.73.13. Проектът за
ПУП – парцеларен план, и план-схемата към него
са изложени за разглеждане в Община Ямбол,
стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7693
21. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план и електросхема за обект: „Изграждане
на оптична кабелна линия за складова база
на „Лидл България – ЕООД, енд КО“ – КД, в
урегулиран поземлен имот І 10086 в масив 10“,
преминаващ през поземлени имоти: 0.104, 0.212,
0.264, 0.464, 0.477, 0.484, 0.524, 0.580, 0.581, 0.582,
6.55, 10.91, 12.43, 12.47, в землището на с. Кабиле,
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 обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
7665

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 11, изр. 1 от
раздел І „Осигуряване на обществения ред“ и
чл. 12, ал. 2 – 7 и чл. 13 от раздел ІV „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредба
№ 1 на Община Банско, приета с Решение № 154
от 31.03.2000 г. на Общинския съвет – гр. Банско,

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

е образувано адм. дело № 517/2016 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.10.2016 г. от 11 ч.
7735
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 и чл. 188 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Росица Тонева – прокурор
при Окръжна прокуратура – Варна, против чл. 31,
ал. 2, т. 6 от Наредба № 5 за условията и реда за
провеждане на търговска дейност на територията на община Провадия, приета от Общинския
съвет – гр. Провадия, с Решение № 15-158 от
24.09.2008 г. По оспорването е образувано адм.
дело № 2545/2016 г. по описа на Административния съд – Варна, VІІІ състав, насрочено за
27.10.2016 г. от 9,45 ч.
7753
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Христиана Красимирова
Генчева-Джавгова; „Белгор“ – ЕООД; Стефан Въльов Николаев и Марияна Спасова Николаева; Мирела Христова Донкова; „Металекс строй“ – ООД;
Костадин Георгиев Костадинов, Христо Димитров
Топчиев ; „Екип Инвест“ – ООД; Десислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова; Златка
Проданова Топчиева; Мариян Тонев Манчев; „Н
2 Труп“ – ООД; „Цвета 99“ – ООД; Мария Проданова Василева; „Бай Бисер“ – ЕООД; Албена
Николаева Василева; „Рем Инвест Груп“ – ООД,
и „Топленд Стройинвест“ – ООД; Стоян Димитров Казаков; Верка Христова Казакова; Тодор
Стоянов Петков, Костадин Вълков Пеев, Продан
Вълков Пеев, Стоянка Николова Тодорова и
„Рива Инвест“ – ООД, „Моят нов дом 1“ – ЕООД;
„Трафикбилд“ – ЕООД; „Еврос Кип“ – ЕООД;
„Декастал“ – ЕООД, с предмет Заповед № 1605
от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна, издадена на основание чл. 198, ал. 1, т. 2 и ал. 2
ЗУТ. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като страни по адм. дело № 1527/2016 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
7877
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от прокурор от Районна
прокуратура – гр. Елена, против разпоредбите на
чл. 28, ал. 1, т. 3 и чл. 35, ал. 2, т. 3 от Наредбата за преместваемите обекти на територията
на община Елена съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57,
ал. 1 ЗУТ, приета с Решение № 145 от 28.11.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Елена, както и възможността на заинтересованите страни да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна в производството на основание
чл. 189, ал. 2 АПК, за което е образувано адм.
д. № 505/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.11.2016 г. от 14 ч.
7876
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от зам. районен
прокурор при Районна прокуратура – Враца, на
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разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и 2 и чл. 25, предл. 1
от Наредба № 2 за ред и условия за поставяне на
преместваеми обекти на територията на община
Криводол, приета с Решение № 15 по протокол № 2
от 13.02.2002 г. на Общинския съвет – гр. Криводол, по което е образувано адм. дело № 537/2016 г.,
насрочено за 15.11.2016 г. от 11 ч.
7878
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Марияна
Кожухарова – прокурор при ДРП на 9.08.2016 г.
срещу Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на
градското обзавеждане на територията на община
Бобошево в частта по чл. 5, ал. 3, пр. 1, по което
е образувано адм. д. № 265/2016 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 25.11.2016 г. от 10 ч.
7835
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Даниела
Гюрова – административен ръководител, районен
прокурор на ДРП, на 11.08.2016 г. срещу Наредбата
за реда и условията за издаване на разрешения за
поставяне на преместваеми и открити обекти и
елементи за градското обзавеждане на територията на община Бобов дол в частта по чл. 7, ал. 4,
изр. 1, по което е образувано адм. д. № 268/2016 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 25.11.2016 г. от 10 ч.
7836
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Живко Пенев – прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредбата на
Общинския съвет – гр. Стрелча, за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения
на територията на община Стрелча. По протеста
е образувано адм. д. № 691/2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.10.2016 г. от 12 ч.
7834
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от СНЦ „Български
правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощник адвокат Йорданов, против разпоредбите на
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 34, т. 17 и 26 и чл. 45 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията на община Сърница. Образувано е адм. д.
№ 764/2016 г. по описа на съда.
7840
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Райко Даскалов 67, подадена против чл. 4,
ал. 1 или условията на евентуалност т. 4 и 5 и
цялата глава IV – Административнонаказателни
разпоредби, или при условията на евентуалност
чл. 50, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пещера.
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По жалбата е образувано адм.д. № 742/2016 г.,
което е насрочено за открито съдебно заседание
на 26.10.2016 г. от 11 ч.
7879
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано дело
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, ЕИК 177060406,
чрез адв. Йорданов, подадена против Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Велинград. По оспорването е образувано адм.
д. № 746/2016 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
7880
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 2098/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, по протест
от Окръжна прокуратура – Пловдив, против чл. 7
във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „в“, чл. 8, ал. 1 и
чл. 10, ал. 1, изискване 6-о от Наредбата за реда
и условията за поставяне на преместваеми обекти
за търговски и други обслужващи дейности на
територията на община Лъки, приета с Решение
№ 165, взето с протокол № 24 от 21 юли 2005 г.
на Общинския съвет – гр. Лъки.
7751
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 2066/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, по жалба
от Николай Георгиев Яков против чл. 52 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване в общински
жилища и продажбата им на Община Пловдив,
приета с Решение № 49, взето с протокол № 7 от
22.03.2005 г.; доп. с Р. № 72, пр. № 5 от 23.03.2006 г.;
изм. и доп. с Р. № 462, пр. № 23 от 14.12.2006 г.;
изм. с Р. № 385, пр. № 21 от 13.11.2008 г.; изм. и
доп. с Р. № 20, пр. № 2 от 21.01.2010 г., Р. № 149,
пр. № 12 от 12.05.2011 г., Р. № 50, пр. № 2 от
2.02.2012 г., Р. № 202, пр. № 11 от 4.06.2015 г. и
Р. № 207, пр. № 7 от 17.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив.
7752
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отд еление, 33 състав, съобщава, че по жалба на
„ЗД ЕИГ РЕ“ – ЕАД, представлявано от Петър
Аврамов и Йоанна Цонева, против Решение
по т. 11.1 по протокол № 28 от заседание на
Комисията за финансов надзор, проведено на
13.05.2016 г., с което е приета Методология за
извършване на преглед на балансите на застрахователите, изготвена от обединение „Регионален
консорциум Ърст & Янг“, е образувано адм. д.
№ 6222/2016 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.10.2016 г. от 15 ч.
Лицата, които считат, че актът е благоприятен
за тях, могат да поискат да бъдат конституирани
по делото до началото на устните състезания, за
което следва да подадат нарочни молби, които да
се докладват на съдия-докладчика за преценка
за конституиране.
7734
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Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени разпоредбите на чл. 27, ал. 2
от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан, приета
с Решение № 544 от 16.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Чирпан, по което е образувано адм.
дело № 401/2016 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, и е насрочено за 24.11.2016 г.
от 10,30 ч.
7881
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпила жалба на кмета
на община Павел баня против Решение № 901
по протокол № 54 от 13.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Павел баня, за допълване на Решение
№ 890 от 29.01.2015 г. с нови т. 5 и 6, по което е
образувано адм. дело № 345/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 16.11.2016 г. от 9,45 ч.
7882
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 12, ал. 5 от Наредба № 2 за
търговската дейност на община Хитрино, приета с
Решение № 46 по протокол № 6 от 17.08.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Хитрино, актуализирана
с Решение № 62 от 16.09.2008 г. по протокол № 6,
по което е образувано адм. дело № 233/2016 г.
по описа на Административния съд – Шумен.
Административно дело № 233/2016 г. по описа на
Административния съд – Шумен, е насрочено за
14.11.2016 г. в 10 ч.
7750
Русенският районен съд, XIV гр. състав, съобщава на Чьонг Суан Чинх, роден на 25.05.1971 г.,
граж данин на Виетнам, с неизвестен адрес,
че в Русенския районен съд е образувано гр.д.
№ 4898/2016 г., заведено от Севдалина Данаилова
Стефанова, по иск по чл. 49 СК – развод, поради
настъпило дълбоко и непоправимо разстройство
на брака, без съдът да се произнася за вината,
не претендира ползване на семейно жилище,
тъй като няма такова, както и постановяване
след развода да продължи да носи фамилно име
Стефанова. Съдът указва на ответника, че може
да получи книжата по делото в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на Русенския районен съд.
7833
Свищовският районен съд призовава Виталина
Николаевна Парфенюк, родена на 18.07.1989 г.,
гражданка на Република Украйна, с неизвестен
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от исковата молба
и приложенията за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 356/2016 г. с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК, заведено от Иван Стойчев Тръпчев.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа с назначен особен
представител.
7837
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
182. – Управителният съвет на Федерацията
на университетските синдикати, София, на основание чл. 23 от устава на ФУНИС във връзка
с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква IX редовен конгрес на
ФУНИС на 3.12.2016 г. в 10 ч. в София, аула № 3
на ректората на НСА „Васил Левски“ – Студентски град, при следния дневен ред: 1. избор на
комисии и доклад на мандатната комисия; 2.
отчет за дейността на ръководството на ФУНИС;
3. отчет на контролния съвет и разисквания по
докладите; 4. освобождаване на действащите
председател, управителен съвет, изпълнително
бюро и контролен съвет на ФУНИС; 5. избор на
ръководни органи и контролен съвет; 6. приемане
на промени в устава на ФУНИС; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите делегати.
Материалите за конгреса са на разположение в
кабинет № 112 – София, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет, бул. Цариградско
шосе 125, блок 3, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
7893
17. – Управителният съвет на Съюза на метролозите в България (СМБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на СМБ свиква
редовно общо събрание на 7.12.2016 г. в 10,30 ч. в
зала 3 на ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски 108,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на СМБ
за дейността му през периода м. октомври 2013 г.
до м. ноември 2016 г.; 2. отчет на контролния
съвет за периода 2013 г. – 2016 г.; 3. обсъждане и
приемане на изменение и допълнение на устава на
СМБ; 4. отчет на финансовата дейност на СМБ за
периода 2013 г. – 2016 г.; 5. избор на управителни
органи на СМБ; 6. текущи. За представители на
общото събрание присъстват членовете на УС и
Контролната комисия по право; за останалите
членове, разделени по дружества, да бъде избиран
1 представител на всеки 5 членове. Разрешава
делегиране на представителен глас, но не повече
от един. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на СМБ събранието
ще започне един час по-късно от обявения на
същото място.
7838
29. – Управителният съвет на сдружение
„Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“, Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 4 от устава на сдружението свиква
общо събрание на дружеството на 15.12.2016 г. в
17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при
дневен ред: обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението. Регистрацията на делегатите ще започне в 17 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7883
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по електронен спорт „Батъл Зон“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1, изр. първо, ал. 2 и 3 и чл. 18
от устава свиква общо събрание на сдружението
на 28.11.2016 г. в 17,30 ч. в седалището на сдружението във Велико Търново, ул. България 39, при
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следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението до 1.09.2016 г.; 2. приемане на нов
устав на сдружението съгласно изискванията на
ЗЮЛНЦ; 3. избор на нов УС; 4. организационни
въпроси; 5. разни. Материалите по дневния ред
за провеждане на общото събрание могат да се
получат в седалището на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
7846
33. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.11.2016 г. в 18 ч. в
сградата на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе,
ул. Пирот 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове и прекратяване на членство в
сдружението; 2. избор на нов управителен съвет
и нов контролен съвет. 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
при същия дневен ред.
7849
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“, Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1, т. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 8.11.2016 г. в 14 ч. в Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“ – Свищов, ул. Ем. Чакъров 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението;
3. текущи. При липса на необходимия кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
7896
1. – Управителният съвет на Регионалното
сдружение на научно-техническите съюзи – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сд ру жението на 19.12.2016 г. в
16 ч. в Дома на науката и техниката – Смолян,
бул. България 66, в състав по двама упълномощени представители от всеки редовен член на
сдружението, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС и контролната комисия на РС на НТС за
научно-техническата, финансовата, квалификационната и организационната дейност на съюзите
за 2016 г.; 2. приемане и утвърждаване бюджета
на РС на НТС за 2017 г.; 3. избор на нов управителен съвет на РС на НТС; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред в 17 ч.
7884
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионална асоциация на
млекопроизводителите – Средец“, гр. Средец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
изборно събрание на 30.11.2016 г. в 11 ч. в гр. Средец, ул. Лиляна Димитрова 1, зала „Младина“,
при следния дневен ред: 1. насрочване на дата за
провеждане на общо изборно годишно събрание
на РАМП; 2. отчет за дейността на управителния съвет; 3. финансов отчет на председателя на
контролния съвет; 4. избор на нов управителен
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съвет, контролен съвет и председател; 5. избор на
представител на РАМП в Местната инициативна
група Средец (МИГ); 6. предложение за промяна
на сумата за членски внос към РАМП; 7. приемане
на нови членове; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7820
10. – Съветът на настоятелите на УН при
ГПЧЕ „В. Карагьозов“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.11.2016 г. в
16 ч. в Ямбол, сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов“,
кабинета на директора, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на УН при ГПЧЕ „В. Карагьозов“, Ямбол; приемане на нови членове на
настоятелството; 2. промяна в наименованието
на сдружението и приемане на актуализиран
устав на сдружението; 3. избор на нови органи
на управление – съвет на настоятелите и председател на училищното настоятелство. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на участниците в канцеларията на училището на
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
заинтересованите. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
7644
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Черноморски туристически съюз“, к.к. Слънчев бряг, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението свиква по своя инициатива извънредно
общо събрание на 29.11.2016 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в к.к. Слънчев бряг, Генерална
дирекция, ет. 2, стая № 24, при следния дневен
ред: 1. промяна в наименованието на сдружението – от Български Черноморски туристически
съюз на Съюз на собствениците; 2. вземане на
решение от общото събрание за промяна в наименованието на сдружението, както следва: от
Български Черноморски туристически съюз на
Съюз на собствениците; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на
сдружението извънредното общо събрание на
СНЦ „Български Черноморски туристически
съюз“ ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
7651
21. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“,
София, с. Владая, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.11.2016 г. в 18,30 ч.
в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“,
София, с. Владая, при следния дневен ред: 1.
отчет на стария съвет на настоятелите; 2. освобождаване на стария съвет на настоятелите; 3.
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избор на нов съвет на настоятелите; 4. избор на
председател и касиер; 5. приемане на нов устав;
6. приемане на нови членове; 7. разни.
7710
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хризантема“, с. Ситово, на
основание чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.12.2016 г. в 17 ч. на адрес: с. Ситово, община
Ситово, област Силистра, ул. Трети март 72, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на сдружение с нестопанска цел
„Хризантема“ и обявяването му в ликвидация;
2. определяне срок на ликвидационното производство; 3. избор на ликвидатор; 4. приемане
на начален ликвидационен баланс; 5. възлагане
на ликвидатора да уведоми ТД на НАП за прекратяването на сдружението и да обнародва в
„Държавен вестник“ покана до кредиторите на
сдружението. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 25 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
в 18 ч. Материалите за събранието са на разположение на учредителите на посочения по-горе
адрес всеки работен ден от 8 до 17 ч.
7705
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с общественополезна дейност „Спортен клуб
Ботев – 2014 – с. Чепинци“, с. Чепинци, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.11.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението на адрес община Рудозем, с. Чепинци,
ул. Демокрация 124, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промяна в устава на
„Спортен клуб Ботев – 2014 – с. Чепинци“, ЕИК
по БУЛСТАТ 176784100; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7845
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Димитър
Стефанов Самсаров“ – Варна, в ликвидация по ф.д.
№ 164/2003 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7885
Наталия Владимирова Климина – ликвидатор
на фондация „Здрава нация“ – Варна, в ликвидация по ф.д. № 1276/2006 г., на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7886
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