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НАРЕДБА

за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за разрешаване на
физически и на юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от
растенията и веществата от приложения № 1,
2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г.,
бр. 70 от 2015 г. и бр. 48 от 2016 г.), и техните
препарати за:
а) медицинск и, нау чни и лабораторни
изследвания;
б) образователни цели;
в) поддържане на работното състояние на
служебните кучета, разкриващи наркотични
вещества;
2. условията и редът за използването на
наркотичните вещества и прекурсорите за
целите по т. 1.
Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1, свързани с прекурсори и тяхното използване, се
извършват съгласно Делегиран регламент (ЕС)
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2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. за
допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на
Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества
и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета
за определяне на правила за мониторинг на
търговията между Съюза и трети страни в
областта на прекурсорите и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията
(ОВ, L 162, 27/06/2015).
(2) Внос и износ за целите по чл. 1, т. 1 се
извършва съгласно наредбата по чл. 47, ал. 1
от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП).
Чл. 3. (1) Ограничените количества растения и вещества от приложение № 1 към чл. 3
от Наредбата за класифициране на растенията
и веществата като наркотични за целите по
чл. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ са определени в
приложение № 1.
(2) Ограничените количества по ал. 1 не
се прилагат за дейностите, които са разрешени съгласно чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и
чл. 23, ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИ С РАСТЕНИЯ И ВЕЩЕСТВА ОТ
ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, 2 И 3 КЪМ ЧЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ
НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА К АТО
НАРКОТИЧНИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ
Раздел І
Разрешения на министъра на здравеопазването
Чл. 4. Разрешение за дейности по чл. 1, т. 1
се издава от министъра на здравеопазването на
лица, които имат право да извършват експертна, научноизследователска и образователна
дейност, медицински или научни изследвания.
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4 определят със
заповед лице, което отговаря за извършваните
дейности с растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати и за
спазването на условията за съхраняването и
унищожаването им, както и за изискванията
за водене на документацията и отчетност.
(2) Лицата по чл. 4 утвърждават вътрешни
правила за работа с растения и вещества от
приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията
и веществата като наркотични и техните
препарати, в които посочват и мерките за
сигурност съгласно чл. 6.
Чл. 6. Дейностите по чл. 1, т. 1, букви
„а“ и „б“ се извършват в помещения, които
отговарят на следните изисквания:
1. имат врати и прозорци, укрепени с метални решетки или метални ролетки;
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2. свързани са със сигнално-охранителна
система;
3. снабдени са с метална каса, неподвижно
закрепена и свързана със сигнално-охранителната система, за съхранение на растения
и вещества от приложения № 1 и 2 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати;
4. снабдени са с шкаф със секретно заключ
ване за съхранение на растения и вещества
от приложение № 3 към чл. 3 от Наредбата
за реда за к ласифициране на растени ята
и веществата като наркотични и техните
препарати.
Чл. 7. (1) За получаване на разрешение
лицата по чл. 4 подават заявление до министъра на здравеопазването по образец съгласно
приложение № 2, към което прилагат:
1. обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати, съдържаща етапите на дейността и количествата
растения и вещества, разпределени по календарни години за срока на валидност на
разрешението;
2. заповедта по чл. 5, ал. 1;
3. вътрешните правила по чл. 5, ал. 2;
4. документ за платена държавна такса в
размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3
ЗКНВП;
5. свидетелство за съдимост на заявителя – физическо лице, или на управителя/
изпълнителния директор на юридическото
лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1;
6. декларация за начина на придобиване
на растения и вещества от приложения № 1,
2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични и техните препарати;
7. договор за охрана на сградите и помещенията с лице, притежаващо разрешение
за осъществяване на частна охранителна
дейност.
(2) Документите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 се
представят в оригинал, а документите по
ал. 1, т. 2, 3 и 7 – в заверено от заявителя
копие с гриф „Вярно с оригинала“.
(3) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в документацията по ал. 1,
Министерството на здравеопазването уведомява писмено заявителя и дава указания за
отстраняването им, които следва да бъдат
изпълнени в срок до 15 дни.
(4) Когато обосновката по ал. 1, т. 1 не
изяснява в пълнота заявената дейност, Министерството на здравеопазването изисква
допълни телна информаци я и док у мен т и,
които имат отношение към нея.
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(5) Заявителят представя документите и
информацията по ал. 4 в срока по ал. 3.
(6) В срок до 5 дни от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане
до компетентната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите за
издаване на удостоверение за наличие или
липса на задължения на лицето с изключение
на задължения по невлезли в сила актове,
както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
(7) Органът по приходите издава удостоверението в 7-дневен срок от постъпването
на искането.
Чл. 8. (1) В срок до 5 дни от подаване на
заявлението по чл. 7, ал. 1 Министерството
на здравеопазването служебно изисква от
инспекторите по наркотични вещества към
съответната регионална здравна инспекция,
на чиято територия се намират сградите и
помещенията, в които ще се извършват дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП, да извършат
проверка.
(2) В срок 10 дни от получаване на искането
по ал. 1 инспекторите по наркотични вещества
извършват проверка на място за установяване
съответствието на фактическите условия с
изискванията на ЗКНВП и на наредбата и
съставят протокол в два екземпляра.
(3) Протоколът от проверката по ал. 2
се изпраща служебно в Министерството на
здравеопазването в срок до 5 дни от датата
на извършване на проверката.
(4) В проверката по ал. 2 могат да участват
и експерти от специализираната дирекция
на Министерството на здравеопазването по
чл. 17, ал. 1 ЗКНВП.
Ч л. 9. (1) В слож н и о т фа к т и ческа и
експертна страна случаи специализираната
администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП може
да предложи на министъра на здравеопазването да създаде експертна комисия, която да
изрази становище относно обосноваността и
целесъобразността на посочените от заявителя дейности.
(2) В състава на експертната комисия се
включват специалисти в различни области
в зависимост от заявените дейности.
(3) Поименният състав на експертната
комисия и вътрешните правила за нейната
работа се определят със заповед на министъра на здравеопазването.
(4) В експертната комисия не могат да
участват лица, които са заинтересовани от
издаването на разрешението.
(5) За удостоверяване ист инност та на
обстоятелствата по ал. 4 председателят и
членовете на експертната комисия подписват
декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.
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Чл. 10. (1) Заседанията на комисията се
свикват от председателя в срок до 5 дни от
датата на издаване на заповедта за създаването є.
(2) Дейността на комисията се подпомага
технически от дирекцията от специализираната администрация на Министерството на
здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП.
(3) Заседанията на комисията са редовни,
когато присъства повече от половината от
състава є.
(4) Комиси ята изразява становище по
чл. 9, ал. 1 въз основа на решения, приети
с мнозинство повече половината от присъстващите на заседанието членове.
(5) За заседанията на комисията се изготвят протоколи, които се подписват от
председателя.
Чл. 11. (1) Комисията извършва оценка на
пълнотата на постъпилите в Министерството
на здравеопазването документи и изготвя
експертно становище в срок до един месец
от подаване на заявлението по чл. 7.
(2) В случаите, когато документите са
неп ъ лни, становищет о по а л. 1 съд ържа
описание на установените непълноти.
(3) Когато обосновката по чл. 7, ал. 1, т. 1
не изяснява в пълнота заявената дейност,
комисията посочва в становището си необходимостта от изискване на допълнителна
информация и документи, които имат отношение към нея.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 срокът по
ал. 1, съответно по чл. 12, ал. 1, спира да
тече до отстраняване на непълнотите и несъответствията.
Чл. 12. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение по чл. 4 по предложение на дирекцията от специализираната
администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП в срок
до два месеца от постъпването на заявлението
и на приложените към него документи или
прави мотивиран отказ.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 3 и 4 срокът
по ал. 1 спира да тече до отстраняване на
непълнотите и несъотвествията.
Чл. 13. Разрешението по чл. 4 се издава
за срок до 3 години в зависимост от целите,
за които ще се използват растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични
и техните препарати.
Чл. 14. (1) Разрешението по чл. 4 съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. име, седалище и адрес на заявителя;
3. трите имена на отговорното лице по
чл. 5, ал. 1;
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4. наименование и количество на растенията
и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране
на растенията и веществата като наркотични
и техните препарати;
5. вида на дейностите, които ще се извършват с растенията и веществата от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати;
6. целите, за които ще се използват растенията и веществата от приложения № 1, 2
и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични и техните препарати;
7. адрес на сградите, в които ще се извършват дейностите с растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати;
8. срок на валидност.
(2) Разрешението се получава лично или
от представител на заявителя с нотариално
заверено пълномощно.
(3) Разрешението не може да се преотстъпва.
Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването
по предложение на дирекцията от специализираната администрация на Министерството
на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП
отказва издаването на разрешение по чл. 4:
1. при установяване на неверни данни в
заявлението и в приложените към него документи;
2. при недостатъчна обосновка за необходимостта от използването на растения и
вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати;
3. при влязла в сила присъда срещу заявителя – физическо лице, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или
срещу отговорното лице по чл. 5, ал. 1;
4. при наличие на публични задължения
на заявителя към държавата, освен когато
задълженията са по невлезли в сила актове,
както и по разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
(2) Не се отказва издаване на разрешение
на юридически лица, финансирани със средства от държавния и/или общинския бюджет,
в случаите по ал. 1, т. 4.
Чл. 16. Министърът на здравеопазването
по предложение на дирекцията от специализираната администрация на Министерството
на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП
може да откаже издаването на разрешение
по чл. 4 при отрицателно становище на експертната комисия по чл. 9, ал. 1.
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Чл. 17. Отказът по чл. 15, ал. 1 и чл. 16
подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 18. (1) В срок до 10 дни от всяка
пром яна на обстоятелствата, посочени в
издаденото разрешение, притежател ят на
разрешението по чл. 4 подава за явление
съгласно чл. 7, ал. 1, към което прилага:
1. документите, свързани с промяната;
2. срочните документи, чийто срок на
валидност е изтекъл към момента на подаване на заявлението;
3. декларация, че няма промяна в обстоя
телствата, за които не прилага документи.
(2) Заявлението по ал. 1 и документите
към него се разглеждат по реда на чл. 7 – 9.
(3) Министърът на здравеопазването издава разрешение с отразена промяна или
мотивирано отказва издаването му в срок
до два месеца от постъпване на заявлението
по ал. 1 при спазване на чл. 12, ал. 2.
(4) При промяна в обстоятелствата по
чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 срокът по ал. 3 е 14 дни.
Чл. 19. (1) Министърът на здравеопазв а не т о по п р ед ложен ие н а д и р ек ц и я т а
о т спец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я на
Министерст вото на зд равеопазването по
чл. 17, ал. 1 ЗКНВП прекратява със заповед
производството по издаване на разрешение:
1. при неотстраняване на непълнотите
и/или на несъответствията в срока по чл. 7,
ал. 3;
2. при непредставяне на документите или
на информацията по чл. 7, ал. 4 в срока по
чл. 7, ал. 5.
(2) Министърът на здравеопазването прекратява със заповед разрешението:
1. по молба на притежателя му;
2. при смърт на заявителя, при прекратяване дейността на едноличния търговец
или на юридическото лице и заличаване на
регистрацията им.
(3) Разрешението се счита за прекратено
с изтичането на срока му на валидност.
Чл. 20. (1) Министърът на здравеопазването отнема със заповед издаденото разрешение, когато се установи, че се извършва
дейност в нарушение на изискванията на
наредбата или на условията на издаденото
разрешение.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(3) До изт и ча нет о на една г одина о т
влизането в сила на заповедта за отнемане
на разрешението по ал. 1 лицето не може
да подава заявление за издаване на ново
разрешение по чл. 7, ал. 1.
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Раздел ІІ
Разрешения на министъра на вътрешните
работи
Чл. 21. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1, които
се извършват от служители на специализираните служби, научноизследователски и научно-приложни институти на Министерството
на вътрешните работи, се разрешават със
заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава по предложение на дирек тори те на съот вет ни те
служби и институти на Министерството на
вътрешните работи.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителите,
отговарящи за дейностите по чл. 1, т. 1;
2. видът на дейностите;
3. наименованието и количеството на
растени ята и веществата от приложени я
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати.
(4) Служителите, посочени в заповедта по
ал. 1, отговарят за извършваните дейности
с растения и вещества от приложения № 1,
2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати и за
спазването на условията за съхраняването и
унищожаването им, както и за изискванията
за водене на документацията и отчетност.
(5) Министърът на вътрешните работи
утвърждава правила за работа с растения и
вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични
и техните препарати, в които се определят:
1. услови я та и ред ът за п ри добиване,
използване и съхранение на растенията, веществата и техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на
растенията, веществата и техните препарати,
както и изискванията за документацията и
отчетност на изразходваните количества.
Раздел ІІІ
Разрешения на министъра на правосъдието
Чл. 22. (1) Дейността по чл. 1, т. 1, буква
„в“ с растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати, които
се извършват от служители в Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и в териториалните є служби, се разрешава със заповед
на министъра на правосъдието.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава по предложение на директора на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват:
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1. името и длъжността на служителите, отговарящи за дейността по чл. 1, т. 1, буква „в“;
2. наименованието и количеството на растенията и веществата от приложения № 1, 2
и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични и техните препарати.
(4) Служителите, посочени в заповедта
по ал. 1, отговарят за извършваните дейности с растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати и за
спазването на условията за съхраняването и
унищожаването им, както и за изискванията
за водене на документацията и отчетност.
(5) Министърът на правосъдието утвърждава правила за работа с растения и вещества от
приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата
за класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати, в които
се определят:
1. услови я та и ред ът за п ри добиване,
използване и съхранение на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на
растенията и наркотичните вещества, както
и изискванията за документация и отчетност
на изразходваните количества.
Раздел ІV
Разрешения на директора на А генция
„Митници“
Чл. 23. (1) Дейности по чл. 1, т. 1 с растения
и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране
на растенията и веществата като наркотични
и техните препарати, които се извършват от
служители на Агенция „Митници“, се разрешават със заповед на директора на Агенция
„Митници“.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителите,
отговарящи за дейностите по чл. 1, т. 1;
2. видът на дейностите;
3. наименованието и количеството на
растени ята и веществата от приложени я
№ 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати.
(3) Служителите, посочени в заповедта по
ал. 1, отговарят за извършваните дейности
с растения и вещества от приложения № 1,
2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични и техните препарати и за
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спазването на условията за съхраняването и
унищожаването им, както и за изискванията
за водене на документацията и отчетност.
(4) Директорът на Агенция „Митници“
утвърждава правила за работа с растения и
вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за класифициране на растения
та и веществата като наркотични и техните
препарати, в които се определят:
1. услови я та и ред ът за п ри добиване,
използване и съхранение на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на
растенията и наркотичните вещества, както
и изискванията за документация и отчетност
на изразходваните количества.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Чл. 24. (1) Наркотичните вещества, които се внасят от лицата по чл. 4 в страната,
трябва да са в добре запечатани опаковки,
придружени от аналитичен сертификат за
качество и/или сертификат за произход и
копие от фактурата за продажба.
(2) При придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати на територията на страната те трябва да са в запечатани опаковки,
придружени от аналитичен сертификат за
качество и/или копие от документ за произход и копие от фактурата за продажба. За
получените количества се съставя предавателно-приемателен протокол в два екземпляра,
единият от които се съхранява от отговорното
лице по чл. 5, ал. 1.
Чл. 25. Всички дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати се извършват при спазване
на вътрешните правила по чл. 5, ал. 2.
Чл. 26. (1) Отговорните лица по чл. 5, ал. 1
изготвят 3-месечни и годишни отчети по образец съгласно приложение № 3, подписани
от лицето, на което е издадено разрешението,
или от лицето, което представлява лицето,
на което е издадено разрешението.
(2) В годишните отчети се предоставя и
информация относно изпълнението на етапите
на дейността и постигнатите цели.
(3) В срок до 10 дни след края на всяко
тримесечие и на календарната година отчетите по ал. 1 се изпращат в дирекцията от
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специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17,
ал. 1 ЗКНВП.
(4) Отчетите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години.
Чл. 27. Отговорното лице по чл. 5, ал. 1:
1. съхранява документацията, свързана
с разрешените дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
техните препарати;
2. води база данни, в която се вписва всяка операция при използването на растения
и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране
на растенията и веществата като наркотични
и техните препарати;
3. съставя отчетния документ по чл. 26;
4. изготвя и представя в дирекцията от
специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17,
ал. 1 ЗКНВП отчет за внесените количества
наркотични вещества след осъществяването
на всеки внос;
5. съхранява ключа от металната каса или
от шкафа със секретно заключване.
Чл. 28. (1) След изтичането на срока на
разрешението, както и при предсрочното му
прекратяване лицата по чл. 4 представят в
дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването
по чл. 17, ал. 1 обобщен отчет за извършените
дейности, постигнатите цели и за изразходваните и наличните количества наркотични
вещества.
(2) При изтичането на срока на валидност
на разрешението, при предсрочното му прекратяване или при отнемането му неизразходваните количества растения и вещества от
приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата
за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични и техните препарати се унищожават по реда на наредбата
по чл. 97 ЗКНВП в тримесечен срок.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ
Чл. 29. Контролът по спазване на изиск
ванията на наредбата се осъществява от експерти от специализираната администрация
на Министерството на здравеопазването по
чл. 17, ал. 1 ЗКНВП и от инспекторите по
наркот и чни те вещест ва от региона лни те
здравни инспекции.
Чл. 30. За осъществяване на контролните
си правомощия лицата по чл. 29 имат право:
1. да посещават по всяко време сградите
и помещенията, в които се осъществяват
дейности по тази наредба;
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2. да получават достъп до всички документи
и данни върху хартиен и електронен носител,
свързани с извършваните в съответния обект
дейности;
3. да вземат проби (мостри) от наркотичните вещества и препарати за лабораторни
изследвания.
Чл. 31. Лабораторните изследвани я по
чл. 30, т. 3 се извършват от акредитирана
лаборатория на територията на Република
България или държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 32. Министерството на здравеопазването води база данни на издадените разрешения по чл. 4.
Чл. 33. При необходимост специализираните служби по наркотичните вещества
към Министерството на вътрешните работи
в рамките на своята компетентност оказват
съдействие на експертите от дирекцията в
специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1
ЗКНВП и на инспекторите по наркотични
вещества от регионалните здравни инспекции
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за осъществяване на контрол при условия и
по ред, определени със съвместна заповед на
министъра на здравеопазването и на министъра на вътрешните работи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата научните
изследвания включват и научни методи за
разследване на престъпления, в т.ч. извършването на експертни изследвания на растения
и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране
на растенията и веществата като наркотични.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Лицата, пол у чили разрешение по
чл. 73, ал. 1 ЗКНВП преди влизането в сила
на тази наредба, привеждат дейността си в
съответствие с нея в срок до 6 месеца от
влизането є в сила.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Ограничени количества растения и вещества от приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични
Общоприето меж- Други наименования: непатентдународно непа- ни, тривиални, акроними, кодови
тентно наименование (INN)
1
Дронабинол

2
Амфетамин

Систематично наименование
(IUPAC)

3
(±)-1-фенилпропан-2-амин

Количество,
грам

4
30

Делта-9-тетрахидро-канабинол и
четирите стереохимически изомера:
6aR,10aR = (-)-trans
6aR,10aS = (-)-cis
()-(6aR,10aR)-6,6,9-триметил6aS,10aR = (+)-cis
3-пентил-6a,7,8,10a-тетрахидро6aS,10aS = (+)-trans
6H-бензол[c]хромен-1-ол
И две рацематни форми
(±)-6aR*,10aR* = (±)-trans
(±)-6aR*,10aS* = (±)-cis

30

-

Кокаин

30

-

Коноп
(канабис)
(марихуана)

-

Метамфетамин

-

3,4-метилендиоксиметамфетамин
(MDMA)
(RS)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5(Екстази)
ил)-N-метилпропан-2-амин

30

-

Тетрахидроканабинол и неговите
изомери:
делта 6a(10a), делта 6a(7),
делта 7, делта 8,
делта 10, делта 9(11) и техните
стерохимични варианти

30

Метил
(1R,2R,3S,5S)-3-(бензоилокси)8метил-8-азабицикло[3.2.1]октан2-карбоксилат
N-метил-1-фенилпропан-2-амин

-

30 000

30
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Общоприето меж- Други наименования: непатентдународно непа- ни, тривиални, акроними, кодови
тентно наименование (INN)
1

Систематично наименование
(IUPAC)

Количество,
грам

3

4

[(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил]диацетат

30

2

-

Хероин
(диацетилморфин)
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Забележка. Количествата на всички останали вещества от приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата
за класифициране на растенията и веществата като наркотични не могат да надвишават 3 грама.

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
Изх. № …………………..
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………….……………………..…...................................………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
в качеството на ……………………………………………............................................………………………………………………………………...
Л.К. №

ЕГН

Адрес: гр./с.

код

община/район
ул./бул.

№

тел.
Име на физическото или юридическото лице:
………………………………………......................................…………………...................……………………………………………………………………
ЕИК
Седалище и адрес на управление:
гр./с.

код

община/район
ул./бул.

№

тел.

факс

e-mail

Моля на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
да бъде издадено разрешение за дейностите:
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
със следните наркотични вещества и техни препарати:
Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

Начин на придобиване

1.
2.
3.
4.
за следните цели:
1. …………………………………………………………..………….
2. ………………………………………………………………………
за период ………………………......................................…………………………………………………………..………………………………………
(посочва се периодът до 3 години, който се предвижда за осъществяване на дейностите)
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Адрес на сградите и помещенията, където ще се извършват дейностите с наркотични вещества и
техните препарати:
№ по
ред

Точен адрес:
(пощ. код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност

1.
2.
Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, наричана по-нататък „наредбата“:
Л.К. №

ЕГН

издадена на:

от:

адрес: гр./с.

код

община/район
ул./бул.

№

тел.
Прилагам следните документи:
1. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и
3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и
техните препарати, съдържаща етапите на дейността и количествата растения и вещества, разпределени по календарни години за срока на валидност на разрешението.
2. Заповедта по чл. 5, ал. 1 от наредбата.
3. Вътрешните правила по чл. 5, ал. 2 от наредбата.
4. Документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 ЗКНВП.
5. Свидетелство за съдимост на заявителя – физическо лице, или на управителя/изпълнителния
директор на юридическото лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1 от наредбата.
6. Декларация за начина на придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните
препарати.
7. Договор за охрана на сградите и помещенията с лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност.
Дата:
Подпис на заявителя:
(печат)

Приложение № 3
към чл. 26, ал. 1
Физическо или юридическо лице: ...............................…………………………………………………………………………..……….
Изх. № ……………………………..
ОТЧЕТ
за получените, изразходваните и наличните количества растения и вещества от приложения № 1, 2
и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и
техните препарати за периода на ……………………….
Наименование на Мярка
растението, наркотичното вещество
или препарат
1

Налични
количества в
началото на
периода

Получени
количества

Приход

Изразходв ани
количества

Налични
количества в
края на
периода

3

4

3+4=5

6

7

2

1.
2.
3.
4.
Отговорно лице по чл. 5, ал. 1
от наредбата: ………...............................................…..
7966

(подпис)

Лице по чл. 4
от наредбата: ……........................................................…….
(подпис и печат)

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 834
ОТ 3 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г.,
бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г., бр. 16 от
2014 г. и бр. 46 от 2015 г.)

ВЕСТНИК

1.4. Радиочестотна лента 852-862 MHz се
изменя така:
„
ЧЕСТОТНА
ЛЕНТА
MHz
852-862

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Радиочестотен обхват 790-862 MHz се
изменя, както следва:
1.1. Радиочестотна лента 790-811 MHz се
изменя така:
„
ЧЕСТОТНА
ЛЕНТА
MHz
790-811

РАДИОСЛУЖБИ

ПОЛЗВАТЕЛИ

ВЪЗДУШНА РА- ГРАЖДАНСКИ
ДИОНАВИГАЦИЯ НАЦИОНАЛНА
ПОДВИЖНА с
СИГУРНОСТ
изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 265,
281

“
1.2. Радиочестотна лента 811-822 MHz се
изменя така:
„
ЧЕСТОТНА
РАДИОСЛУЖБИ
ПОЛЗВАТЕЛИ
ЛЕНТА
MHz
811-822 РАДИОРАЗПРЪСК ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ ПОДВИЖНА с изключение
на въздушна подвижна
Забележки 73, 265,
281, 301

“
1.3. Радиочестотна лента 822-852 MHz се
изменя така:
„
ЧЕСТОТНА
РАДИОСЛУЖБИ
ЛЕНТА
MHz
822-852
РАДИОРАЗПРЪСК
ВАНЕ
ПОДВИЖНА с изк л ючен ие на въ здушна подвижна
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 73, 265,
281

ПОЛЗВАТЕЛИ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
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РАДИОСЛУЖБИ

ПОЛЗВАТЕЛИ

ПОД ВИ Ж Н А с ГРАЖДАНСКИ
и з к л юч е н и е н а
възд у шна подвижна
Забележки 73, 265,
281, 301

“
2. В забележка 70 изречение първо се
изменя така:
„70. В радиочестотните обхвати 478-494
MHz, 502-510 MHz, 590-614 MHz, 646-686
MHz, 726-758 MHz, 766-790 MHz определени
радиочестотни ленти се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната
след съгласуване с Министерството на отбраната.“
3. Създава се забележка 301:
„301. При използването на радиочестотни
ленти 811-821 MHz и 852-862 MHz за граждански нужди не трябва да се причиняват
вредни радиосмущения в работата на радиоелектронното оборудване на Министерството на отбраната, използващо съседни
радиочестотни ленти.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7967

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3733-ПВР
от 5 октомври 2016 г.

относно обнародване на кандидатските листи
в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 6 ноември 2016 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и т. 21
и чл. 324 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обнародва в „Държавен вестник“ кандидатските листи с имената на кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката,
регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, по поредност на вписване
в бюлетината съгласно жребия, проведен
от ЦИК на 5 октомври 2016 г. в 10,30 ч. в
сградата на Народното събрание, пл. „Княз
Александ ър I“ № 1, както следва:
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№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

ДЪРЖАВЕН

Светослав Емилов Витков, роден на
26.01.1971 г.
кандидат за президент
Иван Велков Велков, роден на 07.11.1970 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Веселин Найденов Марешки, роден на
26.03.1967 г.
кандидат за президент
Пе т ъ р Ж и в к о в Пе т р о в , р о д е н н а
20.08.1935 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
В е л и з а р Пе н ко в Е н ч е в , р од е н н а
07.01.1953 г.
кандидат за президент
Би л яна Дикова Велева-Грън чарова,
родена на 30.06.1972 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП ДВИ Ж ЕНИЕ ЗА РА ДИК А ЛН А
ПРОМЯНА БЪЛГАРСК АТА ПРОЛЕТ
Пламен Василев Орешарски, роден на
21.02.1960 г.
кандидат за президент
Данаил Стоянов Папазов, роден на
23.02.1959 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Жорж Га н чев Га н чев, р оден н а
29.08.1939 г.
кандидат за президент
Ко л ь о Пе т ков П а р а мов, р од ен н а
02.08.1954 г.
кандидат за вицепрезидент
ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ
Диана Гервасова Димитрова, родена на
11.02.1966 г.
кандидат за президент
Габриел Георгиев Герасимов, роден на
19.06.1966 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Трайчо Димитров Трайков, роден на
19.04.1970 г.
кандидат за президент
Съби Иванов Събев, роден на 29.01.1950 г.
кандидат за вицепрезидент
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
Бисер Георг иев Ми ланов, роден на
23.10.1968 г.
кандидат за президент
Красимир Петров Настев, роден на
26.08.1970 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Владимир Първанов Кузов, роден на
16.06.1966 г.
кандидат за президент
Б о р и с л а в Я н ч е в Но е в , р о д е н н а
08.03.1956 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
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№ 10 Александър Трифонов Томов, роден на
27.04.1954 г.
кандидат за президент
Радослав Йорданов Радославов, роден на
11.07.1956 г.
кандидат за вицепрезидент
БЪ Л ГА РС К А С ОЦ И А Л Д Е МОК РАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
№ 11 Йорданка Радиева Колева, родена на
03.09.1954 г.
кандидат за президент
Веселин Димитров Христов, роден на
23.07.1963 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 12 Тат я на Дон чева То т ева , р одена на
28.01.1960 г.
кандидат за президент
Мин чо Вик т оров Спасов, роден на
01.03.1964 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП Движение 21 – ПП НДСВ
№ 13 Р у м е н Ге о р г и е в Р а д е в , р о д е н н а
18.06.1963 г.
кандидат за президент
Илияна Малинова Йотова, родена на
24.10.1964 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 14 Го с под и н Тон чев Тонев, р од ен н а
29.11.1955 г.
кандидат за президент
А ндрей А врамов А ндреев, роден на
03.01.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП Българска демократична общност
№ 15 Ивайло Георгиев Калфин, роден на
30.05.1964 г.
кандидат за президент
Любомир Тодоров Халачев, роден на
14.02.1950 г.
кандидат за вицепрезидент
Коалиция К АЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ
№ 16 К а мен С л а в я нов Попов, р оден н а
29.10.1968 г.
кандидат за президент
Георги Стефанов Неделчев, роден на
19.09.1970 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 17 Цецка Цачева Данговска, родена на
24.05.1958 г.
кандидат за президент
Пламен Иванов Манушев, роден на
16.04.1954 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП ГЕРБ
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№ 18 Румен Гълъбинов Гълъбинов, роден на
26.08.1966 г.
кандидат за президент
Веска Атанасова Волева, родена на
14.03.1952 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 19 Красимир Дончев Каракачанов, роден на
29.03.1965 г.
кандидат за президент
Я вор Б ож и лов Но т ев, р оден на
10.07.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
ОБЕДИНЕНИ П АТРИОТИ – НФСБ,
АТАК А и ВМРО
№ 20 К е м и л А х м е д Р а м а д а н , р о д е н н а
22.09.1974 г.
кандидат за президент
Мом ч и л До бр ев До бр ев, р оден н а
03.04.1963 г.
кандидат за вицепрезидент
Политическа партия Балканска демократична лига
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№ 21 Пламен Панайотов Пасков, роден на
12.09.1965 г.
кандидат за президент
С в е т о з ар С т оя нов С ъ ев, р оден н а
19.05.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 22 Димитър Василев Маринов, роден на
15.08.1955 г.
кандидат за президент
Ра дослав Пет ров Пет ров, роден на
22.09.1965 г.
кандидат за вицепрезидент
Българско национално обединение
№ 23 Николай Йорданов Банев, роден на
16.08.1959 г.
кандидат за президент
Сали Шабан Ибрям, роден на 13.12.1945 г.
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
8045
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 276
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техн и че с к ат а и нфрас т ру к т у ра – в одоп р ов од и
електропровод през имоти с № 139003, 000426
и 000369 за захранване на имот № 000573 по
картата на възстановената собственост (КВС)
на с. Доктор Йосифово, община Монтана, съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

7979

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 277
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
п л а н – п арце л ар ен п л а н з а е лек т р оп р овод
п рез ПИ с и ден т ификатор 48489.27.26 – общ и нск а с о б с т вено с т, П И с и ден т ифи к ат ор
48489.27.821 – частна собственост, ПИ с идентификатор 48489.26.670 – общинска собственост, до
ПИ с идентификатори 48489.26.821 и 48489.26.671,
местност Над село, по кадастралната карта на
гр. Монтана съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

7980

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 279
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за разпределителен газопровод през поземлени имоти с идентификатори
48489.1.374, 48489.1.802, 48489.1.1299 и 48489.2.647 до
ПИ с идентификатор 48489.2.620 по кадастралната
карта на гр. Монтана съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 306
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и докладна
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к. к. Слънчев бряг-изток в частта му по
отношение на УПИ IV, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.164 и част от
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.340
по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 36
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 450 кв. м от ПИ
51500.505.329 към УПИ IV (ПИ 51500.505.128),
като след промяната площта на УПИ IV (ПИ
51500.505.128) става 3446 кв. м, без да се променят
устройствените показатели.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев

7983

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 311
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредбата за
устройство и работа на органите за приватизация
и следприватизационен контрол Общинският
съвет – гр. Русе, реши:

С Т Р.
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1. Открива процедура за приватизация на
застроен поземлен имот, намиращ се в Източна
промишлена зона, ул. Потсдам 1, Русе, АОС
№ 7438/12.05.2015 г., с площ 18 968 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на ползване: за друг вид производствен,
складов обект, заедно с изградените върху него
сгради:
1.1. Сграда 63427.8.1152.1 със застроена площ
392 кв. м, на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма с
предназначение – склад, построена през 1968 г.
1.2. Сграда 63427.8.1152.2 със застроена площ
448 кв. м, на един етаж, конструкция с метални
колони и ферми, тухлени стени, метална дограма,
с предназначение – склад. Сградата е построена
през 1979 г.
1.3. Сграда 63427.8.1152.3 със застроена площ
264 кв. м, на един етаж, конструкцията е със
стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е
оформена битова част с метална дограма, с предназначение – механична работилница. Сградата
е построена през 1968 г.
1.4. Сграда 63427.8.1152.4 със застроена площ
551 кв. м, на един етаж, конструкцията е масивна
с бетонови основи, колони, тухлени носещи и
преградни стени, метална дограма, с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
1.5. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ
473 кв. м, на четири етажа, с разгъната застроена
площ 1892 кв. м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти,
с колони, фасадни панели и плосък покрив и
монтиран асансьор. Предназначението є е силозно
пространство, сградата е построена през 1986 г.
1.6. Сграда 63427.8.1152.7 със застроена площ
175 кв. м, масивна стоманобетонова сграда, офор
мени помещения за трафопостове, табла НН и
склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а
под таблата – кабелен простор, с предназначение
трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
1.7. Главен корпус, представляващ няколко
тела, построени в различни периоди.
1.7.1. Сграда 63427.8.1152.8 със застроена площ
316 кв. м, на един етаж, със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968 г.
1.7.2. Сграда 63427.8.1152.9 със застроена площ
360 кв. м, на един етаж, със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г.
Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с
тухлени зидове върху бетонови основи.
1.7.3. Сграда 63427.8.1152.10 със застроена площ
317 кв. м, на четири етажа, със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията
е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове
върху бетонови основи.
1.7.4. Сграда 63427.8.1152.11 със застроена площ
238 кв. м, на три етажа, със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
1.7.5. Сграда 63427.8.1152.13 със застроена площ
1188 кв. м, на три етажа, със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
1.7.6. Сграда 63427.8.1152.14 със застроена
площ 1006 кв. м, на два етажа, със сутерен и
предназначение – промишлена сграда. Сградата
е построена през 1968 г.
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1.7.7. Сграда 63427.8.1152.15 със застроена площ
419 кв. м, на един етаж, със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
1.8. Сграда 63427.8.1152.12 със застроена площ
28 кв. м, на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
1.9. Сграда 63427.8.1152.16 със застроена площ
275 кв.м, на пет етажа, със сутерен. Носещата
конструкция е монолитна, стоманобетонова, с
асансьор. Предназначение – административна
сграда, построена през 1968 г.
1.10. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ
353 кв. м, на два етажа, със сутерен, носещата
конструкция е монолитна, стоманобетонова,
изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. Предназначение – административна сграда,
построена през 1968 г.
1.11. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ
68 кв. м, на един етаж, носещата конструкция
е метална. Сградата е построена през 1982 г.,
предназначението є е магазин.
1.12. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ
298 кв. м, на един етаж, носещата конструкция
е метална, предназначение – склад. Сградата е
построена през 1979 г.
1.13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ
275 кв. м, на един етаж, носещата конструкция
е масивна, монолитна, с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница,
построена през 1968 г.
2. Упълномощава кмета на общината с правата
и задълженията на възложител, съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.

8010

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 312
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредбата за
устройство и работа на органите за приватизация
и следприватизационен контрол Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
1. Допълва годишния план за приватизация
на общинска собственост през 2016 г., приет с
Решение № 72 от 21.01.2016 г. – приложение № 2,
с точка 2.7:
„2.7. Продажба на поземлен имот № 801.716,
представляващ УПИ V-716 в кв. 74 с площ 1652
кв. м, с изградената в него сграда № 801.716.1,
едноетажна, полумасивна, с площ 86 кв. м, съгласно регулационния план на с. Тетово, община
Русе, предмет на АОС № 8061/19.07.2016 г.“
2. Открива процедура за приватизация на
поземлен имот № 801.716, представляващ УПИ
V-716 в кв. 74 с площ 1652 кв. м, с изградената
в него сграда № 801.716.1, едноетажна, полумасивна, с площ 86 кв. м, съгласно регулационния
план на с. Тетово, община Русе, предмет на АОС
№ 8061/19.07.2016 г.
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3. Упълномощава кмета на общината с правата
и задълженията на възложител съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
Председател:
Хр. Белоев
8011

ОБЩИНА С. ЯКИМОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 90
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 127, ал. 6 ЗУТ и решение
на ЕСУТ Общинският съвет – с. Якимово, реши:
Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Якимово заедно с правилата
и нормативите за неговото прилагане и специфичните правила и нормативи за прилагане на
ОУПО – Якимово, по отношение на културното
наследство.
Председател:
Тр. Георгиев
7988
30. – 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 на парцеларен план на обект:
„Вън ш но е л. з а х ра н в а не н а а п ар т а мен т ен

хотел, подобект: Кабели 0,4 kV за УПИ ХIХ3215 (ПИ 51500.32.24) в кв. 21 по плана на к. з.
Инцараки, местност Юрта – Балкана, землище
гр. Несебър“, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Юрта 5“ в ПИ 51500.32.5 – частна
собственост, преминава през ПИ 51500.32.23 с
площ 847 кв. м и с начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, и достига до
табло мерене на границата на УПИ ХIХ-3212
(ПИ 51500.32.34) в кв. 21 по плана на к. з. Инцараки, местност Юрта – Балкана, землище
гр. Несебър. Дължината на трасето е 50,3 м
изцяло в ПИ 51500.32.23 – земеделска територия.
Определя се сервитут от 0,6 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площта на
сервитута е 60,6 кв. м и попада изцяло в ПИ
51500.32.23 – 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.
8001
70. – Община Смолян на основание чл. 25, ал. 4
ЗОС уведомява собствениците на отчуждени части
от поземлени имоти, попадащи в реализацията на
обект „Път II – Главна пътна комуникация – гр.
Смолян“, че са издадени заповеди за отчуждаване
на основание чл. 25, ал. 2 ЗОС, както следва:
Засегната площ
от имота
(в кв. м)

Начин на
трайно ползване

Стойност
на обезщетението
(в лв.)

№
на
заповед

н-ци Георги Дими114
тров Търпанов

3

индивидуално
застрояване

54

РД-0671 от
16.08.2016 г.

н-ци Иван Бадев

784

66

индивидуално
застрояване

1188

РД-0668 от
16.08.2016 г.

67653.923.197 кв. 1051, 106

н-ци Стою Николов
509
Хаджичонев

191

водни течения

3438

РД-0676 от
16.08.2016 г.

67653.926.271

н-ци Георги Стоя1800
нов Куклев

223

индивидуално
застрояване

4014

РД-0696 от
16.08.2016 г.

н-ци Ангел Христов
67653.926.279 кв. 104, 106 Ангеловски, Ангел 4513
Петков Фидански

2075

индивидуално
застрояване

37 350

РД-0694 от
16.08.2016 г.

Поземлен
имот №

Местност/
район

67653.923.176

кв. 1211

67653.923.179

кв. 1211

кв. 104

Собственици

Обща
площ на
имота
(кв. м)

С Т Р. 1 5

67653.926.381

кв. 106

н-ци Димитър Бе2637
чев Кокудев

649

индивидуално
застрояване

11 682

РД-0687 от
16.08.2016 г.

67653.928.38

кв. 3404

„Инфраструктура“ –
1199
ООД, Смолян

2

индивидуално
застрояване

36

РД-0701 от
16.08.2016 г.

67653.300.198

кв. 3404

н-ци Никола Пи914
шинов Куртев

3

пасище, мера

54

РД-0702 от
16.08.2016 г.

67653.923.183

кв. 1211

н-ци Ангел Тодоров
1451
Кокилков

113

индивидуално
застрояване

2034

РД-0667 от
16.08.2016 г.

8012
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ Асоц иа ц и я на и н т ериорн и т е д из а й нери в
България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.11.2016 г. в 10 ч. в София,
ул. Симеон Радев 53, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2015 г.; проект за решение – ОС приема отчет за
дейността на управителния съвет за 2015 г.; 2.
промени в състава на управителния съвет – освобождаване на досегашните членове и избор
на нови членове на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема промени в състава на
управителния съвет; 3. освобождаване на досегашния председател и избор на нов председател
на сдружение „Асоциация на интериорните дизайнери в България“; проект за решение – ОС
освобождава досегашния председател и избира
нов председател на сдружение „Асоциация на
интериорните дизайнери в България“; 4. разглеждане на предложения за промени в членския
внос; проект за решение – ОС разглежда предложения за промени на членския внос и приема
такива, ако бъдат гласувани; 5. разглеждане на
предложения за промени в устава на сдружение „Асоциация на интериорните дизайнери в
България“; проект за решение – ОС разглежда
предложения за промени в устава и приема
такива, ако бъдат гласувани; 6. разглеждане
на предложения за дейността на асоциацията;
проект за решение – ОС разглежда предложения за дейността на асоциацията; 7. 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.
8002
113. – Съветът на директорите на юридическо
лице с нестопанска цел „Американска търговска
камара в България“ – София, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 2 от устава
на камарата свиква общо събрание на членовете
на камарата на 7.12.2016 г. в 18,30 ч. в Радисън
Блу Гранд хотел, пл. Народно събрание 4, София,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на съвета на директорите за 2016 г.; 2. преглед
и приемане на годишния счетоводен отчет на
проверителя за 2015 г.; 3. приемане на бюджета
за 2017 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членове на съвета на директорите; 5. избор на
нови членове на съвета на директорите; 6. други.
Поканват се всички членове на камарата или
техни писмено упълномощени представители
да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на камарата: София, Бизнес парк София, Младост 4,
сграда 2, ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и член 10, секция В, алинея
7 от устава на камарата общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8006
Венцислав Любомиров Иванов – ликвидатор
на фондация „Правна закрила“, София, в ликвидация по ф. д. № 645/2015 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“.
8003
Павлина Иванова Стоянова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство
ресурсен център – Хасково“, в ликвидация по
ф. д. № 37/2009 на Хасковския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
8017

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
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