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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
водене на регистър на лечебните заведения за
извънболнична помощ и хосписите, приета с
Постановление № 283 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) С наредбата се определя и редът, по
който регистрирано по реда на чл. 40 от Закона
за лечебните заведения лечебно заведение може
да регистрира втори или следващ адрес на
дейност на територията на регионална здравна
инспекция, различна от регионалната здравна
инспекция по първоначалната регистрация.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Осъществяването на дейност от лечебното заведение на втори или следващ адрес
на територията на друга регионална здравна
инспекция се вписва в графа 10. Дейностите,
които се извършват на адреса, се посочват
изрично в същата графа.“
2. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно
ал. 6 – 8.
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) В регистъра по чл. 2, ал. 1 се
обособява отделен раздел, който съдържа информация за подадените заявления за регистрация на лечебни заведения и за движението по
преписките. Разделът съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. данни за лицето, подало заявление за
регистрация – име от документа за самоличност и адрес;
3. брой и вид на приложените към заявлението документи;
4. движение на преписката, образувана по
заявлението.
(2) Данните по ал. 1 се вписват в регистъра
по реда на подаване на заявленията.“
§ 4. Създават се чл. 10 – 13:
„Чл. 10. (1) Регистрацията на втори или следващ адрес на дейност на лечебно заведение по
чл. 1, ал. 1 се извършва в регионалната здравна
инспекция по първоначална регистрация въз
основа на заявление, към което се прилагат
съответните документи по чл. 40, ал. 1, т. 2,
4, 5, 7, 10 и 12 от Закона за лечебните заведе-

ния, относими към дейността на втория или
следващ адрес.
(2) В деня на постъпване на заявлението
по ал. 1 регионалната здравна инспекция по
първоначална регистрация изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз,
съответно до Българския зъболекарски съюз
и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на
удостоверения за вписване в техните регистри
на лекарите, лекарите по дентална медицина,
лекарските асистенти, медицинските сестри
или акушерките, които ще работят на заявения
адрес. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпването
на искането.
(3) В 3-дневен срок от постъпването на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация изпраща
копия от документите по ал. 1 на регионалната здравна инспекция, на чиято територия
се разкрива вторият или следващ адрес на
лечебното заведение.
(4) В 10-дневен срок от постъпването на
документите по ал. 3 регионалната здравна
инспекция, на чиято територия се разкрива
вторият или следващ адрес на лечебното заведение, извършва проверка относно спазване на
здравните изисквания от лечебното заведение
на заявения адрес. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени
здравните изисквания, регионалната здравна
инспекция дава предписания и определя срок
за отстраняването им.
(5) В 3-дневен срок от извършването на проверката по ал. 4 регионалната здравна инспекция, на чиято територия се разкрива вторият
или следващ адрес на лечебното заведение,
изпраща на регионалната здравна инспекция
по първоначална регистрация констативен
протокол от извършената проверка.
(6) В случаите, когато лечебното заведение
ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клетки
на заявения адрес, регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация в деня
на постъпване на заявлението по ал. 1 изпраща
по служебен ред искане до Изпълнителната
агенция по трансплантация за извършване
на проверка относно спазване на утвърдените
медицински стандарти от лечебното заведение.
(7) В 10-дневен срок от постъпването на
искането по ал. 6 Изпълнителната агенция
по трансплантация издава удостоверение. В
удостоверението се посочва дали лечебното
заведение може да извършва дейности по чл. 13,
ал. 2 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки в съответствие с утвърдените
медицински стандарти, а при несъответствия
се дават предписания и се определя срок за
отстраняването им.
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(8) При непълноти на представените документи по ал. 1 директорът на регионалната
здравна инспекция в 7-дневен срок уведомява
писмено лицето за това и определя срок за
отстраняването им.
Чл. 11. (1) В 3-дневен срок от получаването
на констативния протокол по чл. 10, ал. 5 и
на удостоверението по чл. 10, ал. 2 и 7 или от
отстраняването на непълнотата по чл. 10, ал. 8
директорът на регионалната здравна инспекция
по първоначална регистрация вписва новия
адрес на дейност на лечебното заведение в
регистъра по чл. 2 и издава ново удостоверение за регистрация на лечебното заведение с
отразена в него промяна.
(2) Копие от удостоверението по ал. 1 се изпраща в 3-дневен срок от регионалната здравна
инспекция по първоначална регистрация на
регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира вторият или следващ адрес
на дейност на лечебното заведение.
Чл. 12. (1) Директорът на регионалната
здравна инспекция по първоначална регистрация прави мотивиран отказ за вписване
на заявения адрес на дейност на лечебното
заведение в регистъра по чл. 2 в случаите по
чл. 44, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. Промените по извършената регистрация на втория или следващ адрес на дейност
на лечебните заведения се извършват от регионалната здравна инспекция по първоначална
регистрация по реда на чл. 10 – 12.“
§ 5. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4 и 5“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Петя Василева
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
устройството и дейността на Националния
център за обучение и квалификация, наричан
по-нататък „центъра“.
(2) Центърът е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка, със
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седалище в София и с предмет на дейност:
научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна
дейност в областта на спешната медицинска
помощ и медицинската помощ при бедствия,
аварии и катастрофи.
(3) Центърът по ал. 1 е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
здравеопазването.
Чл. 2. Приходите на центъра се формират
съгласно чл. 24 от Закона за здравето.
Раздел II
Управление
Чл. 3. (1) Центърът се ръководи от директор, който е лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина
и с квалификация по здравен мениджмънт
или лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или
научна степен, специалност или преминато
обучение за повишаване на квалификацията
по чл. 43 от Закона за висшето образование
в областта на здравния мениджмънт.
(2) Фу нк циите на директора в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед на директора за конкретния случай служител.
Чл. 4. (1) Директорът заема длъжността
въз основа на конкурс, проведен по реда на
Кодекса на труда от министъра на здравеопазването. Трудовият договор се сключва
с министъра на здравеопазването.
(2) Директорът:
1. организира, ръководи и контролира
ц ялостната дейност на цент ъра, както и
връзките му с други организации;
2. представлява центъра пред трети лица;
3. разпорежда се с бюджетните средства
на центъра, носи отговорност за тяхното
управление и за законосъобразното им разходване;
4. утвърждава система за финансово управление и контрол на центъра;
5. сключва договори в областите на дейност и управление на центъра;
6. оп редел я вът реш ната с т ру к т у ра на
центъра, утвърждава длъжностното щатно
разписание и поименното разписание на
длъжностите, правилата за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за работната
заплата, стандартните оперативни процедури
и инструкциите за работа на центъра и издава заповеди при осъществяване на своите
правомощия;
7. осъществява и други дейности по управление на центъра.
Чл. 5. Директорът на центъра се атестира
на всеки три години.
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Чл. 6. Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната компетентност и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на центъра.
Чл. 7. Атестирането се извършва в срок до 3
месеца след изтичане на срока от предходното
атестиране.
Чл. 8. (1) Атестирането се провежда от
комисия, назначена от министъра на здравеопазването.
(2) Председателят на комисията уведомява
директора на центъра за деня на атестацията
не по-късно от 5 работни дни преди нейното
провеждане.
Чл. 9. Комисията е длъжна да извърши
оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими
факти и обстоятелства.
Чл. 10. Атестирането се извършва по следните показатели:
1. професионална компетентност и управленски умения, които включват: оценяване на
професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността;
познаване и ползване на нормативните актове
и практическото им прилагане; организацията
и ефективността на документооборота;
2. организация на дейността в центъра,
която включва оценяване на: състоянието на
човешките ресурси и предприети действия по
повишаване квалификацията на служителите; организационни умения, инициативност,
умения за поставяне на цели и анализиране
на резултати; състояние на информационната
инфраструктура; умения по ефективно текущо
поддържане и стопанисване на имуществото;
борба с корупцията, умения за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване на:
дейността по обучение и квалификация; ефективността на взаимодействието с контролни
органи, държавни органи и неправителствени
организации; финансовата политика; своевременността, точността и изчерпателността на отчетите до Министерството на здравеопазването.
Чл. 11. Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите, посочени в чл. 10,
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
Чл. 12. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава директора с нейното съдържание, който
я подписва.
Чл. 13. При несъгласие с получената крайна оценка от атестирането директорът може
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да подаде писмено възражение, като посочва
мотивите за своето несъгласие.
Чл. 14. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок
от датата, на която директорът е подписал
атестационната карта.
Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването
се произнася по възражението в десетдневен
срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(2) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(3) Когато министърът на здравеопазването
приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до 1 месец от
неговото решение.
(4) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора.
Раздел III
Дейност
Чл. 16. (1) Общата численост на персонала
в центъра е 5 щатни бройки.
(2) Разпределението на функциите и дейностите между служителите на центъра се определя
в длъжностните им характеристики, които се
утвърждават от директора на центъра.
Чл. 17. (1) Националният център за обучение
и квалификация в системата за спешна медицинска помощ осъществява следните дейности:
1. самостоятелно или съвместно с други
организации проучва и анализира потребностите от обучение в областта на спешната
медицинска помощ;
2. разработва програми за първоначално и периодично обучение и квалификация в областта
на спешната медицинска помощ, съгласувано
с националните консултанти по съответните
медицински специалности, които да бъдат
утвърдени от министъра на здравеопазването;
3. разработва учебни, методически и информационни материали;
4. организира и провежда обучение:
а) на постъпващи на работа в центровете
за спешна медицинска помощ (първоначално
обучение);
б) на работещите в центровете за спешна
медицинска помощ за осъвременяване и повишаване на професионалните им компетентности
(периодично обучение);
в) на работещите в лечебните заведения
за болнична помощ в областта на спешната
медицинска помощ;
г) на обучители в областта на спешната
медицинска помощ;
д) за използване на информационно-комуникационни технологии в процеса на управление
и осъществяване на спешна медицинска помощ;
е) за управление и координация на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи;
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5. извършва мониторинг и оценка на качеството на проведените обучения;
6. проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации в областта на спешната
медицинска помощ;
7. разработва методики за оценка на компетентностите на персонала в центровете за
спешна медицинска помощ и на работещите
в спешните отделения на лечебните заведения
за болнична помощ;
8. оказва методическа помощ на ръководителите на центровете за спешна медицинска
помощ във връзка с провеждането на непрекъснато обучение на работното място и оценка
на компетентностите на персонала;
9. поддържа база данни, съдържаща информация за:
а) базите за обучение в областта на спешната
медицинска помощ;
б) обучителите в областта на спешната
медицинска помощ;
в) лицата, преминали обучение, и издадените
сертификати;
10. може да участва в провеждането на
продължаващо медицинско обучение по реда
на чл. 182 от Закона за здравето;
11. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации
по въпроси, свързани с дейността на центъра.
(2) Дейностите по провеждане на обучението по ал. 1, т. 4, букви „а“, „б“, „в“ и „г“ се
осъществяват на място в центъра или в определени бази за обучение във взаимодействие с
университетски болници, центрове за спешна
медицинска помощ, получили положителна
акредитационна оценка, и центрове за професионално обучение.
Чл. 18. За проведеното обучение центърът
издава сертификат, подписан от директора на
центъра.
Чл. 19. (1) Дейността на центъра се осъществява по предварително разработен годишен
план, изготвен в съответствие с целите на
Националната здравна стратегия и Концепцията за развитие на системата за спешна
медицинска помощ.
(2) Годишният план се изготвя от директора на центъра и се съгласува с министъра
на здравеопазването в срок до 15 декември на
предходната календарна година.
(3) Годишният план се утвърждава от директора на центъра в срок до 30 декември на
предходната календарна година.
Чл. 20. Ежегодно до 31 март директорът
представя на министъра на здравеопазването
годишен доклад за дейността на центъра за
предходната година.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава
на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето.
Министър:
Петър Москов
8652
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 15
от 31 октомври 2016 г.

за условията и реда за прилагане на мерките
от Националната програма по пчеларство
за периода 2017 – 2019 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма по пчеларство за
тригодишния период 2017 – 2019 г., наричана
по нататък „програмата“.
Чл. 2. Финансова помощ се предоставя
за дейности, които допринасят за постигане
целите на програмата:
1. подобряване условията за производство и
търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2.повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността
на българския пчелен мед и пчелни продукти;
3. опазване на пчелната популация, устойчивото є развитие и осигуряване на по-добра
заетост и по-високи доходи на пчеларите.
Чл. 3. (1) Минист ърът на земеделието
и храните определя със заповед постоянна
работна група за управление на програмата.
(2) Постоянната работна група по ал. 1
прави предложения за промени в програмата,
за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите и дава предложения за лимитите на допустимите разходи. Промените
в програмата се одобряват по предвидения
в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз ред.
(3) Редът и организацията на работа на
постоянната работна група за управление
на програмата се определят със заповедта
по ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 4. По реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за
няколко дейности по следните мерки:
1. по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейност
„Подпомагане на закупуването на техническо
оборудване при първичния добив и обработка
на пчелния мед“;
2. по мярка Б „Борба срещу агресорите
и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;
3. по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“;
4. по мярка Г „Мерки за подпомагане
на лабораториите за анализ на пчелните
продукти“;
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5. по мярка Д „Мерки за подкрепа на
подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна
на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина;
б) поддържане или увеличаване броя на
пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
6. по мярка E „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на
практика на приложните изследователски
п рог рами в област та на п челарст во то и
пчелните продукти“ за дейностите:
а) проучвания на различните фактори,
влияещи върху размножаването, генетичните
промени и здравния статус на медоносната
пчела в България; молекулярни доказателства
на причините, довеждащи до синдрома на
празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
б) проучване на продуцентите на мана
в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите
в развитието им, манов мед и сроковете и
особеностите при събирането му от пчелите.
Г л а в а

т р е т а

ФИН А НСОВИ УСЛОВИ Я ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя
в рамките на предвидения за съответната година бюджет по всяка от мерките на
програмата.
(2) Министърът на земеделието и храните
по предложение на постоянната работна група
за управление на програмата разпределя със
заповед бюджета по програмата за съответната финансова година по мерки и дейности.
(3) Министърът на земеделието и храните по предложение на постоянната работна
група за управление на програмата може да
промени разпределението на бюджета между мерките и дейностите в рамките на общия
годишен бюджет.
Ч л. 6 . (1) М и н ис т ър ът на земедел ие то и храните при необходимост одобрява
всяка година преди началото на прием на
заявления по програмата лимити, без данък
върху добавената стойност (ДДС) и с ДДС,
на разходите за мерките и дейностите по
чл. 4, т. 2 и 5.
(2) При определянето на лимитите по
ал. 1 се вземат предвид предложенията на
постоянната работна група за управление на
програмата и събраната актуална агропазарна
информация.
Ч л. 7. (1) Когато бюд жет ът за подпомагане на дейностите по чл. 4, т. 2 и 4 е
недостат ъчен за предоставяне на пълни я
размер на финансова помощ по одобрените
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заявления на кандидатите, финансовата помощ се редуцира за всяко от заявленията с
еднакъв процент, отразяващ съотношението
на недостига спрямо бюджета по мярката.
Процентът на редуциране на финансовата
помощ за заявленията по съответната мярка
се определя със заповед на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“.
(2) Когато сумата на исканата финансова
помощ за дейностите по чл. 4, т. 1, 3 и 5
надхвърля бюджета, определен в заповедта
по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане
се класират и одобряват по реда на чл. 32,
ал. 3.
Чл. 8. (1) Финансовата помощ е в размер
на процент от одобрените за подпомагане
разходи, определен в програмата.
(2) Финансовата помощ за извършване на
дейностите по чл. 4, т. 1, 3, 4 и 5 се предоставя
под формата на еднократни плащания, а за
дейностите по чл. 4, т. 2 и 6 – под формата
на междинни и окончателни плащания.
(3) Междинното плащане е допустимо за
обособена част от извършена дейност/етап
по одобрено заявление за подпомагане, като
за дейността по чл. 4, т. 2 – след извършване на пролетно и/или есенно третиране на
всички пчелни семейства в стопанството на
кандидата по чл. 14.
Чл. 9. Недопустими за финансиране са
разходи за:
1. доставка, извършена от свързано лице
с ползвателя на помощта;
2. възстановим ДДС;
3. заплатени в брой, с изк лючение на
разходите за дейностите по чл. 4, т. 2, 4 и
т. 5, буква „в“;
4. извършени извън периода на съответната пчеларска година.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ К АНДИДАТИТЕ
Чл. 10. (1) По програмата могат да кандидатстват за подпомагане и да пол у чат
плащане лица, които:
1. отговарят на условията за подпомагане
по съответните мерки от програмата;
2. нямат изискуеми задължения по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията, към датата
на кандидатстване;
3. не са създали изкуствено условия за
получаване на предимство при получаване
на помощта в противоречие на целите на
програмата и чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306
от 17 декември 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането,
у п ра в лен ие т о и мон и т ори н га на общата
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селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2 0 0 0, (ЕО)
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета
(ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
4. не са в производство по несъстоятелност, не са обявени в несъстоятелност и не
са в ликвидация;
5. не са осъдени с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260
от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, за които с
акт на компетентен орган е установено, че са
предоставили декларация с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФ
„Земеделие“ във връзка с кандидатстването
и получаването на финансова помощ.
(3) Не са допустими за подпомагане по
конкретна мярка и/или дейност лица, за които е установено неизпълнение на подписан
договор от предходен прием по същата мярка
и/или дейност, съгласно чл. 43, ал. 3.
Чл. 11. (1) Един кандидат може да получи
еднократно подпомагане в рамките на една
финансова година за всяка от дейностите
по чл. 4.
(2) Един кандидат не може да подава
второ за явление за подпомагане за една
дейност по чл. 4, за която през същата година има подадено и одобрено заявление
за подпомагане и сключен договор, както и
през времето, докато първото заявление е
в процес на разглеждане.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Условия за подпомагане по мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на
пчелари
Чл. 12. (1) Допустими за подпомагане
по мярката са физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, регистрирани
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.),
които отговарят едновременно на следните
условия:
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1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните
семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (Наредба
№ 10 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 и не
повече от 100 броя пчелни семейства към
датата на кандидатстване.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от Програмата за развитие на селските
райони;
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия на заявения за
подпомагане актив по чл. 13, ал. 1.
Чл. 13. (1) По м ярката се подпомагат
следните активи и оборудване, описани в
приложение № 1, и свързаните с тях разходи
за закупуване на:
1. центрофуга;
2. нож за разпечатване;
3. матуратор;
4. восъкотопилка за подготовка на восък
за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
5. вана за разпечатване.
(2) Активите и оборудването по ал. 1 се
подпомагат при следните условия:
1. за всяка финансова година кандидатът
е заявил само по един брой от един или
повече от предвидените за подпомагане по
дейността активи;
2. заявеният актив и/или оборудване отговаря на законово разписаните изисквания
за производство на храни;
3. заявеният актив и/или оборудване е
ново и не е втора употреба;
4. заявеният актив и/или оборудване е
заприходено в инвентарната книга на ЗС
(за ЕТ и ЮЛ).
(3) Разходите по а л. 1 се финансират,
когато са представени най-малко три независими оферти в оригинал за всеки заявен
актив (оборудване) разход, съпоставими по
показателите за оценка от приложение № 1.
Цената в офертите трябва да е определена в
левове или в евро с описан ДДС. Офертите
трябва да са издадени не по-късно от датата
на сключване на договора с избрания оферент
и да се придружават от технически спецификации. В случаите, когато не е избрана
офертата с най-ниска цена, се представя
обяснителна записка.
(4) Не могат да бъдат заявявани за подпомагане активи, за които вече е получено
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подпомагане в рамките на предишна финансова година на настоящата програма.
(5) Финансовата помощ е в размер на
процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече
от 2500 лв., за цялата дейност, за всяка финансова година.
Раздел II
Условия за подпомагане по мярка Б – Борба срещу агресорите и болестите в кошера,
особено срещу вароатозата
Чл. 14. (1) Допустими за подпомагане
по мярката са физически лица, еднолични
търговци, юридически лица, сдружения на
пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г., и признати организации на
производители на мед и пчелни продукти.
Допустимо за кандидат е и сдружение на
пчелари, което не е регистрирано като земеделски стопанин, като в този случай то
кандидатства за подпомагане и разпределя
активите само между членовете си, които са
регистрирани земеделски стопани.
(2) Допустимите кандидати следва да отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.
Чл. 15. (1) По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба
срещу агресорите и болестите в кошера,
особено срещу вароатозата, лицензирани за
употреба съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно
и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на една пчеларска година.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните
условия:
1. за всички третирани пчелни семейства,
отглеж дани в животновъдните обекти на
кандидата, е използван само един вид препарат; в случай че кандидатът по мярката
е сдружение на пчелари, регистрирано по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, или призната организация на производители на мед и пчелни продукти, критерият се прилага по отношение на лицата,
стопанисващи пчелните семейства, с които
се кандидатства;
2. при извършване на пролетно и есенно
третиране приложеният препарат за пролетно третиране съдържа различно активно
вещество от препарата, използван за есенно
третиране на пчелните семейства;

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

3. са за количества препарати, които съответстват на броя на третираните пчелни
семейства и приложената доза за препарата
съгласно ветеринарномедицинския дневник
на пчелина.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в
рамк ите на определените по чл. 6, а л. 1
лимити и могат да се заявяват под формата
на междинни плащания.
Раздел IІІ
Условия за подпомагане по мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство
Чл. 16. (1) Допустими за подпомагане
по мярката са физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, регистрирани
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г., които отговарят едновременно
на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 и не
повече от 100 броя пчелни семейства към
датата на кандидатстване;
5. поемат писмен а нга ж имен т, че ще
практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на
финансовата помощ.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от Програмата за развитие на селските
райони;
2 . извърш ва щ и дей но с т и, свърза н и с
производство и/или търговия с прикачен
инвентар;
3. по л у ч и л и п р ед ход но фи н а нс и р а не
по мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство.
Чл. 17. (1) По мярката се финансират разходи за закупуване на нов прикачен инвентар
за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа) в разновидности,
описани в приложение № 2.
(2) Разходите по ал. 1 се подпомагат при
следните условия:
1. заявеният за подпомагане актив следва да има минимална вместимост 10 броя
кошери;
2. заявеният за подпомагане актив е нов
и не е втора употреба;
3. броят на допустимите за финансиране
активи по мярката – не повече от един брой
за тригодишния период 2017 – 2019 г.;
4. финансираният актив е заприходен в
инвентарна книга/счетоводна система (за
ЕТ и ЮЛ);
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5. заявеният за финансиране актив е регистриран в К АТ като ППС, категория О-1 или
категория О-2 в съответствие с изискванията
на Закона за движение по пътищата.
(3) Разходите по а л. 1 се финансират,
когато са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал
за всеки заявен разход. Всяка от офертите
следва да съдържа описание на всеки един
от изброените в приложение № 5 параметри.
Цената в офертите трябва да е определена в
левове или в евро с описан ДДС. Офертите
трябва да са издадени не по-късно от датата
на сключване на договора с избрания оферент
и да се придружават от технически спецификации. В случаите, когато не е избрана
офертата с най-ниска цена, се представя
обяснителна записка.
(4) Финансовата помощ е в размер на
процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече
от 2500 лв. по мярката.
Раздел IV
Условия за подпомагане по мярка Г – Мерки
за подпомагане на лабораториите за анализ
на пчелните продукти
Чл. 18. Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци
и юридически лица, сдружения на пчелари,
регистрирани като земеделски стопани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. с пчелни
семейства, и признати организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти,
които отговарят едновременно на следните
условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.
Чл. 19. (1) По м ярката се финансират
разходите за извършване на физикохимичен
анализ на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните
условия:
1. физикохимичните анализи са извършени
в акредитирани от Изпълнителната агенция
„Българска слу жба за акредитаци я“ (И А
БСА) лаборатории за извършване на анализ
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на пчелен мед, като всеки от изследваните
показатели по ал. 1 е включен в обхвата на
акредитация;
2. лабораторният анализ включва най-малко изброените в ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 показатели
за всяка от изследваните проби пчелен мед;
3. изследваните проби пчелен мед са от
партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в
рамките на лимити, съответстващи на цените
за лабораторни/физикохимични изследвания
на пчелен мед, определени по показателите
по чл. 39, т. 1.4 от ценоразписа за услуги,
които извършва Българската агенци я по
безопасност на храните съгласно чл. 3, ал. 5
от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
Раздел V
Условия за подпомагане по мярка Д – Мерки
за подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Европейския съюз
Чл. 20. (1) Допустими за подпомагане
по мярката са физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, регистрирани
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г.
(2) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 5, букви „б“ и „в“ могат да бъдат
признати организации на производители на
пчелен мед и пчелни продукти за инвестиции,
които са от полза на цялата организация
на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство на
пчелен мед и пчелни продукти, произведени
от техните членове.
(3) Допустими за подпомагане са лицата
по ал. 1 и 2, които отговарят едновременно
на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.
(4) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 5, буква „а“ са лицата по ал. 1,
притежаващи към датата на кандидатстване
не по-малко от 20 броя и не повече от 150
броя пчелни семейства.
(5) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 5, буква „б“ са лицата по ал. 1,
притежаващи към датата на кандидатстване
не по-малко от 20 броя пчелни семейства. За
признатите организации на производители
изискването следва да бъде изпълнено за
всеки от членовете на организацията.
(6) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква „а“ са кандидати:
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1. кои т о п рез п ред ход н и т е г од и н и на
тригодишните програми по пчеларство са
получили финансиране за закупуване на 150
и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с
производство и/или търговия на кошери и
части от тях.
(7) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква „б“ са кандидати:
1. кои т о п рез п ред ход н и т е г од и н и на
тригодишните програми по пчеларство са
пол у чили финансиране за зак у п у ване на
150 и повече пакета пчели (голи роеве) и/
или отводки;
2. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пакети пчели (голи роеве) и
отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.
за производство и предлагане на пазара на
елитни и племенни пчелни майки и отводки
(рояци) и реда за водене на регистър (ДВ,
бр. 103 от 2003 г.) (Наредба № 47 от 2003 г.).
(8) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква „в“ са кандидати:
1. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пчелни майки съгласно Наредба
№ 47 от 2003 г.;
2. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пакети пчели (голи роеве) и
отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за
закупуване на пчелни майки за увеличение
на основните семейства.
Ч л. 21. (1) По м я рката се подпомагат
следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери от следните модели и окомплектовки за дейности
по чл. 4, т. 5, буква „а“:
а) Лангстрот-Рут комплект, с части на
комплекта – 3 корпуса, дъно, капак;
б) Дадан Блат комплект, с части на комплекта – плодник, 2 магазина или 2 корпуса,
дъно, капак;
в) Лангстрот-Рут комплект, с части на
комплекта – 2 корпуса, дъно, капак;
г) Дадан Блат комплект, с части на комплекта – плодник, 1 магазин или 1 корпус,
дъно, капак;
д) Фарар комплект, с части на комплекта – 4 корпуса, дъно, капак;
2. за поддържане или увеличаване броя
на пчелните семейства чрез закупуване на
отводки за дейности по чл. 4, т. 5, буква „б“;
3. за закупуване на пчелни майки – за
дейности по чл. 4, т. 5, буква „в“.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се подпомагат
в рамките на определените лимити по чл. 6,
ал. 1, когато:
1. заявените за закупуване кошери са нови
и са изработени от сух дървен материал с
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дебелина на стените минимум 25 мм или
от полистирен;
2. размерите на частите от комплекта
на модела кошери, които са изработени от
сух дървен материал, са съобразени с размерите, посочени в приложение № 3;
3. моделите на кошери, които са изработени от полистирен, са от изброените, както
следва: Фарар, Лангстрот-Рут и Дадан Блат;
4. новозакупените кошери са заселени с
пчелни семейства към датата на подаване
на заявление за плащане;
5. новозакупените кошери са маркирани
в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
6. броят на допустимите за финансиране
кошери е, както следва:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните към
датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства
включително – до 50 броя.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 се подпомагат
в рамките на определените лимити по чл. 6,
ал. 1, когато:
1. зак у пените отводк и са от пчелини,
регистрирани в областните дирекции „Земеделие“ съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране
отводки е:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните към
датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително – до 50 броя;
3. новозакупените отводки са настанени в
кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г.;
4. новозакупените отводки не са присъединени към съществуващи в стопанството
на кандидата пчелни семейства.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 се подпомагат
в рамките на определените лимити по чл. 6,
ал. 1, когато:
1. закупените пчелни майки са от пчелини,
регистрирани в областните дирекции „Земеделие“ съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране
пчелни майки е:
а) при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително – не повече от 1,5 пъти от броя на
наличните към датата на кандидатстване
пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства
включително – до размер, равен на броя на
наличните към датата на кандидатстване
пчелни семейства;
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в) при налични към датата на кандидатстване над 150 пчелни семейства – не повече
от 1/2 от броя на наличните към датата на
кандидатстване пчелни семейства;
3. новозакупените пчелни майки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с
Наредба № 10 от 2015 г.;
4. новозакупените пчелни майки не са
придадени към финансирани съгласно чл. 21,
ал. 1, т. 2 в същата пчеларска година новозакупени отводки.
Раздел VI
Условия за подпомагане по мярка Е – Сътрудничество със специализирани органи за
осъществяването на практика на приложните
изследователски програми в областта на
пчеларството и пчелните продукти
Чл. 22. (1) Допустими за подпомагане
по мярката са проекти, които са разработени
по следните научни теми:
1. проучвания на различните фактори,
влияещи върху размножаването, генетичните
промени и здравния статус на медоносната
пчела в България; молекулярни доказателства
на причините, довеждащи до синдрома на
празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
2. проучване на продуцентите на мана
в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите
в развитието им, манов мед и сроковете и
особеностите при събирането му от пчелите.
(2) Проектите по ал. 1 са допустими за
подпомагане, когато са получили положителна оценка на практикоприложната част на
проекта, извършена от комисията по чл. 26.
(3) Проектите по ал. 1 са допустими за
финансиране, когато са получили положителна оценка за обоснованост на разходите
по изпълнените проекти, извършена от комисията по чл. 26.
Чл. 23. Допустими за подпомагане по мярката са:
1. университети и висши училища с преподаване на предмет пчеларство;
2. научни институти, в които се извършват
изследвания в областта на пчеларството;
3. научни организации, вписани в регистъра на Министерството на образованието
и науката съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.
Чл. 24. (1) По мярката са допустими за
финансиране следните разходи:
1. по темата, посочена в чл. 22, ал. 1, т. 1:
а) материали, химикали и консумативи;
б) информационни продукти (в т.ч. софтуер);
в) командировки съгласно Наредбата за
командировките в страната, приета с ПМС
№ 72 от 1986 г., в т.ч. и в чужбина съгласно
Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, приета с ПМС
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№ 115 от 2004 г., като броят и продължителността на командировките е съобразен с
целите на проекта;
г) заплащане на външни организации за
техническо подпомагане в научната работа
по проекта;
д) разходи във връзка с изплатени доходи
по извънтрудови правоотношения – възнаграждения на членовете на колектива;
е) разходи за вземане на проби;
2. по темата, посочена в чл. 22, ал. 1, т. 2:
а) наем на апаратура и специализирано
оборудване;
б) материали, химикали и консумативи;
в) информационни продукти (в т. ч. софтуер);
г) кома н д и р овк и с ъгласно Нар едбат а
за командировките в страната, в т.ч. и в
чужбина съгласно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
като броят на командировките е съобразен
с целите на проекта;
д) заплащане на външни организации за
техническо подпомагане в научната работа
по проекта;
е) разходи във връзка с изплатени доходи
по извънтрудови правоотношения – възнаграждения на членовете на колектива.
(2) Разходите по а л. 1 се финансират,
когато:
1. са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки
заявен разход на стойност над 15 000 лв.,
както и когато разходът е част от доставка
или услуга, договорирана с един доставчик
или изпълнител, на обща стойност повече
от 15 000 лв.; цената в офертите трябва да
е определена в левове или в евро с описан
ДДС; офертите трябва да са издадени не покъсно от датата на сключване на договора
с избрания оферент и да се придружават от
технически спецификации в необходимите
слу чаи; в слу чаите, когато не е избрана
офертата с най-ниска цена, се представя
обяснителна записка;
2. кандидатът не разполага към момента
на ка н д и дат с т ва нет о с и нформа ц ион н и я
продукт и/или софтуер, материали, химикали
и консумативи, апаратура и оборудване, за
финансирането на които кандидатства;
3. заявените за финансиране външни услуги, материали и активи са необходими за
реализиране на проекта;
4. ана лизите по за явените разходи са
извършени в акредитирани за съответната
дейност лаборатории;
5. материалите и всички документи, насочени към обществеността, включително
научните публикации с цел докладване на
резултатите от научните проекти, описани
в чл. 22, ал. 1, които ще бъдат финансирани
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по програмата, трябва да носят емблемата
на Европейския съюз и следния текст на
български език: „ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ“.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 25. (1) Кан ди датите за финансово
подпомагане по програмата подават заявление за подпомагане по образец, одобрен
от изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“, в зависимост от мярката,
по която се кандидатства, и прилагат към
него документите, посочени в образеца на
заявлението.
(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се
подава лично от кандидата, от законния му
представител или от упълномощено от него
лице с изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписите:
1. в Централното управление на ДФ „Земеделие“ за мерките по чл. 4, т. 6;
2. в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ по пост оянно мес т ож и т елс т во на
физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице
за мерките по чл. 4, т. 1 – 5.
(3) Служителите на ДФ „Земеделие“ извършват преглед на подадените документи
в присъствието на кандидата, на неговия
законен представител или на упълномощеното от него лице.
(4) В случай на липси или нередовности
в документите по ал. 1 заявлението не се
приема и се връща на кандидата заедно с
писмено изложение за всички установени
липси и/или нередовности в заявлението.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен
номер с отбелязани дата, час и минута на
регистрацията им в Интегрираната система
за администриране и контрол.
Чл. 26. (1) Кандидатите по мярка Е – Сътрудничество със специализирани органи за
осъществяването на практика на приложните
изследователск и прог рами в област та на
пчеларството и пчелните продукти, подават
своите проекти до председателя на Селскостопанската академия (ССА) за оценка за
практикоприложната част на проектите и
издаване на положително становище в резултат на оценката.
(2) Комисия от Селскостопанската академия, чийто състав се определя със заповед
на председателя на ССА, извършва оценка за
практикоприложната част на представените
по чл. 4, т. 6 проекти съгласно приложение
№ 4 и класира кандидатите. Кандидатът с
най-висока оценка получава от комисията
полож и т ел но с та нови ще за одобрен ие и
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право да подаде заявление за подпомагане
в ДФ „Земеделие“. Останалите кандидати
се уведомяват писмено за резултатите от
проведеното класиране.
(3) Нау чните проекти по чл. 22, а л. 1
трябва да съдържат:
1. тема и продължителност на проекта;
2. информаци я за състава на нау чни я
колектив;
3. а но т а ц и я – под р о бно оп ис а н ие н а
проблема с включена литературна справка;
4. цели и задачи;
5. материали и методика на работа;
6. очаквани резултати;
7. работна програма;
8. подробен финансов план с обосноваване
на разходите по дейности;
9. ползвана литература.
(4) Изпълнените научни проекти се представят от кандидата на комисията по ал. 2
за оценка на обосноваността на разходите,
като критериите за оценка се определят със
заповед на председателя на ССА. Кандидатите, получили от комисията положителна
оценка, имат право да подадат заявление за
плащане в ДФ „Земеделие“.
(5) Резултатите от финансираните от ДФ
„Земеделие“ научни проекти се представят
о т ползват ел я на подпомаганет о в МЗХ
в срок до един месец след окончателното
изплащане на финансовата помощ с право
за публикуването им на официалната електронна страница.
Чл. 27. Документите за кандидатстване
за подпомагане по чл. 25, ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по
чл. 33, ал. 1 трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да се прилагат в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на прилагане на заверени
от кандидата копия на документи техните
оригинали се представят за преглед от служител на ДФ „Земеделие“;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс, да бъде легализиран
или с апостил.
Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ определя със заповед периода за подаване на заявления за подпомагане
по чл. 25, ал. 1. Със заповедта се определя
периодът за приемане на заявления за подпомагане (с точни дати и часове на началото
и края на периода), като се посочва и бюджетът на съответната мярка за съответния
период на прием.
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(2) Приемът на заявления за подпомагане по мерките от програмата започва не
по-късно от 21 ноември за първата година
и 25 ок т ом ври за ос та на л и т е г од и н и о т
тригодишния период на прилагане на програмата и приключва не по-късно от 16 юли
на всяка финансова година от действието на
програмата.
(3) Периодът на прием на заявления за
подпомагане по мерките от програмата може
да бъде удължаван или приемът да бъде отварян отново при съобразяване с крайния
срок по ал. 2.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ обявява
приема на заявления за подпомагане по програмата със съобщение, което се публикува
на електронната страница на ДФ „Земеделие“ и се поставя на общодостъпно място в
областните дирекции на ДФ „Земеделие“ не
по-късно от 15 календарни дни преди началото на всеки прием. Съобщението съдържа
образци на документите за кандидатстване.
Чл. 29. (1) Когато след приемането на
заявлението за подпомагане по чл. 25, ал. 1
бъде установена нередовност или липса в
подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни
док у менти поради непълнота и неяснота
на заявени данни и посочени факти, ДФ
„Земеделие“ уведомява с мотивирано писмо
кандидата, който в срок до 10 работни дни
от пол у чаването м у т рябва да представи
исканите документи и разяснения.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнотите и
неяснотите на заявените данни и посочени
факти до изтичане на срока по ал. 1, ДФ
„Земеделие“ отказва финансиране или финансовата помощ се намалява за частта от нея,
засегната от неотстранените нередовности.
Чл. 30. (1) След подаване на заявлението
за подпомагане, но не по-късно от два месеца
след края на съответния период на прием
на заявления, ДФ „Земеделие“:
1. извършва административни проверки
на представените документи, на заявените
данни и на други обстоятелства, свързани
със заявлението за подпомагане;
2. може да извършва проверки на място на
част от приетите заявления за подпомагане за
установяване съответствие на фактическото
положение с представените документи, като
извадката включва произволно избрана част
от подадените заявления и част, избрана
чрез риск-анализ;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
подпомагане.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със
срока за получаване на отговор;
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2. когато е направено запитване за становище на държавни органи или на други
институции, както и когато в резултат от
проверките по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност;
3. когато е направено възражение срещу
резултатите от извършена проверка на място
по реда на чл. 31, ал. 4.
Чл. 31. (1) Проверките на място по чл. 30,
ал. 1, т. 2 се извършват от длъжностни лица
от ДФ „Земеделие“ в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител
или негов служител.
(2) След извършване на проверката на място служителят на ДФ „Земеделие“ представя
протокола с резултатите от нея за подпис на
кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има
право да впише в него обяснения и възражения по направените констатации. Копие
от протокола се предоставя на кандидата, на
упълномощения негов представител или на
неговия служител веднага след приключване
на проверката на място.
(3) Ког ат о к а н д и дат ът, у п ъ л номощен
негов представител или негов служител не
бъде открит при извършване на проверката
на място, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата за извършената проверка, като му
изпраща копие от протокола по ал. 2.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
кандидатът може да направи възражения и
да даде обяснения по направените констатации до изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“.
Чл. 32. (1) Решението по чл. 30, ал. 1, т. 3
се взема въз основа на съответствието на
заявлението за подпомагане и приложените
към него документи с критериите за допустимост по съответната мярка, определени в
програмата и тази наредба.
(2) За оценяване на предложените със заявлението за подпомагане разходи по чл. 24
изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ може да определи със заповед комисия
за оценка на разходите, която да се произнесе
по тяхната допустимост и обоснованост. В
състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и професионален
опит в съответната област.
(3) Когато сумата на исканата финансова
помощ по чл. 4, т. 1, 3 и 5 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2,
за явлени ята за подпомагане се к ласират
съгласно критериите за оценка, посочени в
приложение № 5, и се одобряват в низходящ
ред. Заявленията с еднакъв брой точки, за
които е установен недостиг на средства, се
класират по реда на постъпването им.
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(4) В случай че изпълнението на критериите за оценка по ал. 3 е станало основание
за класиране на заявление пред други заявления по реда на тази наредба, кандидатът
с класираното заявление се задължава да
под д ърж а с ъо т ве т с т вие с к ри т ери и т е за
оценка по ал. 3.
Чл. 33. (1) Изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане с уведомително
писмо, което подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(2) Заявлението за подпомагане може да
получи пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. липса или нередовност на документите
или при непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти, установени при
проверките по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията за подпомагане по съответната мярка;
3. неотстраняване на нередовностите и
липсите в срока по чл. 29, ал. 1;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. не с ъ о т ве т с т вие с изиск ва н и я т а на
чл. 10 и 11.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение
на заявлението за подпомагане кандидатът
трябва да подпише договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Договорът
урежда правата, задълженията и отговорностите на страните по него.
(4) В случаите на частичен отказ по ал. 2
кандидатът има право да сключи договор за
отпускане на финансова помощ за одобрената
част от заявлението.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може
да кандидатства отново за финансиране на
същата дейност съгласно чл. 11.
Г л а в а

с е д м а

ИЗПЛ АЩ АНЕ Н А ФИН АНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 34. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция и/или
разход по всяка от дейностите на мерките
на програмата.
(2) Финансовата помощ не се изплаща
на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия за
подпомагане, вк лючително функционална
несамостоятелност, с оглед получаване на
предимство за получаване на помощта.
Чл. 35. (1) За получаване на еднократно, меж динно и ли окон чателно п лащане
ползвателят на помощта подава в срок до

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

15 авг уст на тек у щата финансова година
заявление за плащане по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в зависимост от мярката, по която
се кандидатства, и прилага документите,
посочени в същото заявление.
(2) При подаване на заявление за окончателно плащане ползвателите по мярката
по чл. 4, т. 6 представят:
1. доклад за изпълнението на проекта;
2. резул тат и т е о т нау ч но -п ри лож н и т е
изследвания;
3. материалите и всички документи, насочени към обществеността, които са заявени
за финансиране по програмата.
(3) Заявленията за плащане по ал. 1 се
подават:
1. за мерките по чл. 4, т. 6 в Централното
управление на ДФ „Земеделие“;
2. за мерките по чл. 4, т. 1 – 5 в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянно местожителство на физическото лице или
по адрес на регистрация на седалището на
юридическото лице.
(4) Кандидатът има право да подаде отделно заявление за плащане за всяка една
дейност по чл. 4.
Чл. 36. (1) Служителите на ДФ „Земеделие“ извършват преглед на подадените
документи в присъствието на кандидата,
на неговия законен представител или на
упълномощеното от него лице.
(2) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 заявлението и приложените към него документи не се приемат
и се връщат на кандидата заедно с писмено
изложение за всички установени липси и/
или нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните
липси и/или нередовности по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките
на срока по чл. 35, ал. 1 отново да подаде
заявление за плащане.
(4) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
идентификационен номер на заявлението.
Чл. 37. (1) В срок до 45 дни от подаване
на заявлението за плащане по чл. 35, ал. 1
и не по-късно от 15 октомври на текущата
финансова година ДФ „Земеделие“:
1. извършва административни проверки
на п р едс т а вен и т е док у мен т и, за я вен и т е
данни и други обстоятелства, свързани със
заявлението за плащане;
2. извършва проверка на място на част
от приетите заявления за плащане за установяване съответствие на фактическото
по ложен ие с п р едс т а в ен и т е док у мен т и;
проверката на място се извършва в присъствието на ползвателя, на упълномощен
негов представител или на негов служител;
извадката включва произволно избрана част
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от подадените заявления и част, избрана чрез
риск-анализ, като извадката представлява
най-малко 5 на сто от приетите заявления;
3. одо б ря в а и л и мо т и ви ра но о т к а зв а
п л а щ а не т о в ъ з о снова н а ус т а нов ен и т е
фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобреното заявление за
подпомагане и извършените разходи;
4. изплаща одобрената финансова помощ
по п редставена о т ползвател я собст вена
банкова сметка.
(2) Когато след приемането на заявлението за плащане бъде установена нередовност
или липса на подадените документи, както
и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота
и неяснота на заявени данни и посочени
факти, ДФ „Земеделие“ уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до
10 работни дни от полу чаването му може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне
на допълнителни документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“, в случай че по дадено
заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както
и когато в резултат от проверките по ал. 1
са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност и/или
за функционална несамостоятелност.
Чл. 38. (1) Размерът на плащанията се
изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изплащането на част или на целия размер
на помощта, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти;
2. установи неизпълнение на поетите с
договора по чл. 33, ал. 3 и 4 задължения;
3. ползвателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по чл. 37,
ал. 2;
4. дейностите и разходите по тях не са
осъществени в сроковете по чл. 39;
5. установи, че ползвателят на помощта
е укрил факти и обстоятелства, които биха
довели до отхвърляне на заявлението му за
подпомагане;
6. установи неправомерно договориран
разход, който е недопустим по изискванията
на програмата и на тази наредба;
7. установи, че за одобрения разход ползвателят на помощта се подпомага и по други
програми за безвъзмездна финансова помощ
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с публични средства, независимо от източника на финансовите средства;
8. установи, че ползвателят на помощта не
отговаря на изискванията, посочени в чл. 10,
към момента на подаване на заявлението
за плащане, както и при непредставяне на
документи, посочени в заявлението, съгласно
чл. 35, ал. 1;
9. при осъществяване на контрола съгласно
чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на
документите или непълнота, или неяснота
на заявените данни и посочените факти в
заявлението за плащане.
(3) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят на помощта
няма право да подаде друго заявление за
плащане за същата дейност.
Раздел II
Изпълнение на дейностите по заявлението
и контрол върху изпълнението
Чл. 39. Ползвателят на помощта следва
да извърши одобрените разходи в периода от
1 август на предходната финансова година
до 31 юли на финансовата година, за която
се кандидатства за подпомагане.
Чл. 40. (1) Искане за промяна на договора
за отпускане на финансова помощ може да
бъде подавано не по-късно от 30 юни на финансовата година, за която се кандидатства
за подпомагане. Към искането се прилагат
доказателствата, необходими за преценката
на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова
помощ, което:
1. засяга основната дейност и/или променя
предназначението на одобрените разходи;
2. води до несъответствие с дейностите,
изискванията за подпомагане и критериите
за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ;
4. е свързано с отказ за извършване на
всички или част от разходите/инвестициите
по подписан договор, в случай че това не
се дължи на форсмажорни обстоятелства.
Чл. 41. (1) Ползвател ят на помощта е
длъжен да съхранява оригиналите на всички
документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане
на финансовата помощ от ДФ „Земеделие“.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да
предоставя на ДФ „Земеделие“ всяка поискана информация, свързана с подпомаганата
дейност.
Чл. 42. (1) Ползвателят на помощта или
членовете на организациите на производители се задължават за срок 3 години след
изплащане на финансовата помощ от ДФ
„Земеделие“:
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1. да използват придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продават, даряват или преотстъпват ползването на активите, които са обект
на подпомагане, под каквато и да е форма,
с изключение на случаите, когато това се
изисква по закон;
3. да не преустановяват подпомогнатата
дейност;
4. да практикуват подвижно пчеларство, в
случай че са получили подпомагане по мярк а В – Ра ц иона л изи ра не на под ви ж но т о
пчеларство.
(2) В случаите, когато ползвателите са
признати организации на производителите, преотстъпване ползването на активите – предмет на подпомагане на съдружниците и/или акционерите, и/или членовете
на юридическите лица – кандидати, не се
смята за неизпълнение на задължението по
ал. 1, т. 2.
Чл. 43. (1) Конт рол за изпълнение на
условията по договора за отпускане на финансова помощ и на документите, свързани
с подпомаганата дейност, могат да упражняват представители на ДФ „Земеделие“,
Министерството на земеделието и храните,
Сметната палата, Европейската комиси я,
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите, одитни и
сертифициращи органи.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощта и техните контрагенти
по подпомаганите дейности.
(3) При установяване на неизпълнение на
всички или част от разходите/инвестициите по дадена мярка/дейност от подписан
договор, извън случаите на форсмажорни
обстоятелства, ползвателят се лишава от
п ра во на к а н д и дат с т ва не за след ва щата
календарна година по съответната мярка/
дейност.
Чл. 44. (1) Държавен фонд „Земеделие“
у п ра ж н я ва кон т рол след извърш ва не на
плащанията по заявленията, финансирани
съгласно чл. 4, т. 1, 3, т. 5, букви „а“ и „б“
и т. 6, чрез извършване на административни
проверки и проверки на място.
(2) Проверки по ал. 1 могат да се извършват до изтичането на третата година считано
от датата на извършване на плащането по
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Обект на проверките след
плащане е изпълнението на задълженията
по чл. 41 и 42.
Чл. 45. (1) Ползвателят на помощта дължи
връщане на вече изплатени суми заедно със
законната лихва върху тях, когато не изпълни
свое нормативно установено или договорно
задължение, както и в следните случаи:
1. ползвателят на помощта е представил
дек лараци я с невярно съдържание и/или

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

документ с невярно съдържание, неистински
или подправен документ и/или изкуствено е
създал условия за получаване на финансова
помощ, за да извлече облага в противоречие
с изискванията на тази наредба;
2. ползвател ят на помощта е полу чил
финансова помощ и от друг източник за
дейност и те и ак т иви те, финанси рани по
програмата;
3. ползвателят на помощта е променил
предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва
придобитите по одобрения проект активи
по предназначение.
(2) Когато ДФ „Земеделие“ установи наличието на обстоятелство по чл. 46, ал. 1
преди извършване на окончателно плащане,
ползвателят на помощта дължи връщане на
получените междинни плащания заедно със
законните лихви върху тях.
(3) Когато ДФ „Земеделие“ установи, че
обстоятелства по чл. 46, ал. 1 са съществували преди извършване на еднократно или
окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените плащания
заедно със законните лихви върху тях.
Чл. 46. (1) Когато установи неизпълнение
на задължения по чл. 41 и 42, ДФ „Земеделие“
уведомява писмено ползвателя на помощта
за констатираното неизпълнение и за санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови
нарушенията по ал. 1 в едномесечен срок,
но не по-късно от изтичане на 3 години от
изплащане на финансовата помощ.
(3) Когато ползвателят на помощта не
отстрани или преустанови нарушенията по
ал. 1 в срока по ал. 2, дължи връщане на
пол у чената помощ заедно със законната
лихва върху нея.
Чл. 47. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за
неизпълнение на задължения по него, когато
неизпълнението се дължи на форсмажорни
обстоятелства и са спазени изискванията
по ал. 2.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да
уведоми ДФ „Земеделие“ за възникването на
форсмажорни обстоятелства и да приложи
достатъчно доказателства за това в срок до
10 работни дни от датата, на която е бил в
състояние да го направи.
Г л а в а

о с м а

МОНИТОРИНГ
Чл. 48. Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно изготвя доклад до министъра на земеделието и храните, с който отчита прилагането
на всяка една от мерките по чл. 4.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Агресори“ са насекоми, птици и бозайници, които нанасят вреда на пчелите,
пилото и пчелните продукти.
2. „Дейности, свързани с производство на
кошери“ са следните дейности, извършвани
по занятие:
а) производство на кошери и части за тях;
б) търговия с кошери и части за тях.
3. „Заселен пчелен кошер“ съдържа наймалко:
а) пчелна майка;
б) 8 0 0 г. п че л и , о т кои т о н а й-м а л ко
50 % млади;
в) 3 пити за Дадан Блат или 4 пити за многокорпусен кошер със светла до тъмнокафява
вощина, с най-малко 20 dm 2 пило, от което
50 % запечатано.
4. „Изкуствено създаване на условия“ е
всяко създадено условие по смисъла на член
60 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
5. „Кандидат“ е лице, което е пода ло
заявление за подпомагане по програмата.
6. „Лимит“ е максималният размер на
конкретен вид разход, въз основа на който
се определя размерът на финансовата помощ.
7. „Нередност“ е всяко нару шение на
разпоредба на правото на Европейския съюз
в резултат на действие или бездействие от
икономически оператор, което е имало или
би имало за резултат нарушаването на общия
бюджет на Европейския съюз за или на бюджетите, управлявани от него, посредством
намаляването или загубата на приходи или
посредством извършването на неоправдан
разход.
8. „Планински райони“ са землищата на
населените места, които са включени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата
за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
9. „Ползвател“ е лице, за което е одобрена
или на което е изплатена финансова помощ
по програмата.
10. „Признати организации на производители на мед и пчелни продукти“ са организации, признати по реда на Наредба № 12 от
2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации
и на групи производители.
11. „Пчеларска година“ е периодът от
12 последователни месеца от 1 август на календарната година, предхождаща годината, в
която се подава заявлението за подпомагане,
до 31 юли на календарната година, в която
се подава заявлението за подпомагане.
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12. „Пчеларска платформа“ е метална конструкция, предназначена да носи монтирани
на нея пчелни кошери.
13. „Пчеларско ремарке“ е специализирано
пътно превозно средство (ППС), предназначено да се тегли от моторно превозно
средство (МПС) и да носи като товар пчелни
кошери или сменяеми пчеларски платформи
с монтирани на тях пчелни кошери.
14. „Референтни цени“ са цени, ползвани
от ДФ „Земеделие“ за сравнение при определяне основателността на разходите.
15. „Свързани лица“ са тези, които се
намират в следната свързаност с кандидата:
а) едното лице участва в управлението на
дружеството на другото;
б) са съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето
лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) ед но т о л и це п ри т еж а ва повече о т
половината от броя на гласовете в общото
събрание на другото лице;
е) са лица, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето физическо или
юридическо лице;
ж) са лица, едното от които е търговски
представител на другото.
16. „Финансова година“ е 12-месечният
период, започващ на 16 октомври през същата пчеларска година и завършващ на 15
октомври следващата година.
17. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът
за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие или авария,
които са въздействали сериозно върху обекта
на финансираните дейности и активи;
д) епизоо т и чно забол яване, засег на ло
изцяло или частично пчелните семейства
на ползвателя;
е) от равяне на пчелни семейства при
извършване на растителнозащитни мероприятия;
ж) кражба на кошери и/или пчелни семейства.
18. „Функционална несамостоятелност“
е налице при изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси
в различни проекти или при установяване
ползването на обща инфраструктура, финансирана от Националната програма по пчеларство, с цел осъществяване на предимство за
получаване на финансиране по програмата.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителни я дирек тор на ДФ
„Земеделие“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1 и 3
Активи и оборудване, допустими за подпомагане
по мярка А – Техническа помощ за пчелари и
сдружения на пчелари
1. Центрофуга с показатели за оценка:
ü начин на задвижване: електрическа или
ръчна;
ü разположение на рамките: радиална или
хордиална;
ü материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
ü капацитет на центрофугата в брой рамки.
2. Нож за разпечатване с показатели за
оценка:
ü начин за загряване: електрическо, парно,
водно или без загряване;
ü материал на изработка: INOX (хромникел).
3. Матуратор с показатели за оценка:
ü материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
ü обем на матуратора в литри или килограми
пчелен мед (1л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед).
4. Восъкотопилка за подготовка на восък за
изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за оценка:
ü начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външно нагряване с
газова горелка;
ü капацитет на восъкотопилката в брой
рамки;
ü материал на изработка: INOX (хромникел).
5. Вана за разпечатване с показатели за
оценка:
ü материал на изработка на съда (корпуса):
INOX (хромникел);
ü капацитет на ваната в брой рамки.
Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1
Прикачен инвентар за подвижно пчеларство
(пчеларско ремарке, пчеларска платформа),
допустим за подпомагане по мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство
1. Система прикачен инвентар, вкл. пчеларско
ремарке (колесар) и пчеларска платформа за
разполагане на пчелните кошери, съдържаща
следните параметри: обща товароподемност,
брой на осите, брой кошери, които могат да
бъдат разположени на платформата, размери.
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2. Пчеларско ремарке, съдържащо следните
парамет ри: обща товароподемност, брой на
осите, брой кошери, които могат да бъдат разположени на ремаркето, размери.
3. Пчеларска платформа, съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой
на осите, брой кошери, които могат да бъдат
разположени на платформата, размери.
Приложение № 3
към чл. 21, ал. 2, т. 2
Размери на елементите на моделите кошери
1. Д Б-модел кошер, 12-рамков:
– п лодник (вътрешни размери):
450 мм × 450 мм × 310 мм
– м агазин (вътрешни размери):
450 мм × 450 мм × 170 мм
2. ДБ-модел кошер, 10-рамков:
– п лодник (вътрешни размери):
450 мм × 376 мм × 310 мм
– м агазин (вътрешни размери):
450 мм × 376 мм × 170 мм
3. ЛР-модел кошер, 10-рамков:
– в ътрешни размери на корпуса:
450 мм × 376 мм × 240 мм
4. ЛР-модел кошер, 8-рамков:
– в ътрешни размери на корпуса:
450 мм × 305 мм × 240 мм
5. Фараров модел кошер, 10-рамков:
– в ътрешни размери на корпуса:
450 мм × 376 мм × 170 мм
6. Фараров модел кошер, 8-рамков:
– в ътрешни размери на корпуса:
450 мм × 305 мм × 170 мм
Приложение № 4
към чл. 26, ал. 2
Критерии за оценка на проектите по чл. 4, т. 6
А. Критерии за оценка на информираността
относно състоянието на проблема, целта и методологията на изследването:
1. Отразено ли е актуалното състояние на
проблема в оценявания проект?
2. Аргументирано и коректно ли са формулирани поставените цели и задачи?
3. Подходящи ли са методите на изследване
и експерименталният материал за постигане на
поставените цели и задачи?
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
Б. Очаквани резултати.
1. Научнотеоретичен аспект.
2. Приложнопрактически аспект.
3. Възможност за приложение в практиката.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
В. Материално-техническо осигуряване, в
т.ч. наличие на:
1. Подходящо лабораторно оборудване.
2. Експериментални пчелини.
3. Квалифициран персонал.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
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Г. Персонална оценка на участниците в научния колектив.
1. Научни степени и звания.
2. Предходни изследвания на колектива по
проблема. Научни публикации – монографии,
книги, трудове с импакт фактор и други по изследвания проблем.
3. Разработени от колектива стандартизационни и нормативни актове.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
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Д. Финансова обосновка:
1. Целесъобразност на финансови я п лан
като цяло.
2. Обосноваване на разходите по пера.
Подточките да се оценяват с 1, 2 или 3 точки.
Е. Обща оценка на представения проект.
1. Може да бъде приет.
2. Не може да бъде приет.
Максимален брой точки – 30.
Приложение № 5
към чл. 32, ал. 3

Критерии за оценка на заявления по мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“,
В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ и Д „Мерки за подкрепа на подновяването на
пчелните кошери в Европейския съюз“
Предмет на
оценяване

Информация от

Критерий

Брой
точки

1. Кандидат по мяр- ИСАК – предходни кандидатствания – Не е кандидатствал до моката на НПП
по НПП
мента по мярката по НПП

20 т.

Документ за завършено средно или
висше образование с положен изпит
по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше учи2. Кандидат по мяр– Квалификация в областта
лище, професионална гимназия или
ката на НПП
на пчеларството
лицензиран център за професионално
обучение, приложен към заявлението,
доказващ наличие на квалификация
в областта на пчеларството

15 т.

– Кандидат ът е извършил
разходи те по вси чк и дейно с т и о т дог ов ори ра н ат а
3. Кандидат по мяр- ИСАК – предходни кандидатствания
финансова помощ за предката на НПП
по НПП
ходни години по НПП – от
2011 г. и следващите години
на прилагане на програмата

10 т.

4. Кандидат по мярИСАК – заявление
ката на НПП

– Кандидатът ще реализира
инвестицията по заявлението за подпомагане на територията на административна
област в Северозападен статистически район (NUTS 2)

10 т.

5. Кандидат по мярИСАК – заявление
ката на НПП

– Поне един от пчелините в
стопанството на кандидата е
регистриран в населено място, чието землище попада в
планински район, съгласно
Нар едбат а з а оп р еде л я не
на к ри терии те за необлагодетелстваните райони и
териториални я им обхват,
приета с ПМС № 30 от 2008 г.
(ДВ, бр. 20 от 2008 г.)

10 т.

6. Кандидат по мярИСАК – заявление
ката на НПП

– Кандидатът е призната организация на производители
на мед и пчелни продукти

10 т.
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Критерий

– Кандидатът е регистриран
земеделски производител за
7. Кандидат по мяр- Анкетна карта за регистрация като
повече от 1 година считано
ката на НПП
земеделски производител
к ъм датата на к а н д и дат стване

15 т.

Удостоверение за регистрация или
п р ер ег ис т ра ц и я н а п че л и н , с о б с т в ено с т н а к а н д и д ат а , и /и л и
ИС А К – сп ра вк а в р ег ис т ъра н а
пчелините на БАБХ, и/или трудови
договори за п челарска дейност и
с л у жебна бележ к а за с ъ о т ве т н и8. Кандидат по мярте години, издадена от работодателя,
ката на НПП
док азва щ и т ри г од и н и оп и т кат о
пчелар, и/или граждански договори
за извършена работа като пчелар и
заверени от съответната ТД на НАП
годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи три години опит като пчелар

10 т.

– Кандидатът има минимум
три години опит като пчелар считано към датата на
кандидатстване

Забележка. К ласирането се извършва за всяка от мерките А, В и Д, включена в заявлението за
подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.
8719

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-23
от 21 октомври 2016 г.

за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на
военнослужещите и цивилните служители
от служба „Военна информация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за:
1. специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от служба „Военна информация“
(службата);
2. постигнати резултати в сл у жебната
дейност от военнослужещите и цивилните
служители от службата.
(2) Наредбата не се прилага по отношение на цивилните служители от службата,
за които се прилагат Законът за държавния
служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
Чл. 2. (1) Допълнителните възнаг ра ждения по ал. 1 се изплащат въз основа на
заповед на директора на службата или опра-

вомощени от него лица, с която се определят
правоимащите военнослужещи и цивилни
служители и размерите на полагащите им
се допълнителни възнаграждения.
(2) Допълнителните възнаграждения на
директора на слу жбата се определ ят със
заповед на министъра на отбраната.
Чл. 3. Финансовите средства, необходими
за изплащане на допълнителните възнаграждения, се планират и осигуряват в рамките
на утвърдения годишен бюджет на службата.
Г л а в а

в т о р а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗН А ГРА Ж ДЕНИ Я
ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ Я ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 4. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1 са с постоянен и непостоянен характер.
Чл. 5. (1) Не се изплащат допълнителните
възнаграждения по раздели ІІ – V, VІІІ и Х
на тази глава при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск
за гледане на дете по Кодекса на труда;
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4. ползване на сл у жебен и т ворческ и
отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен
член от семейството;
6. отклонение от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо
от основанието;
8. курс или специализация в страната и
в чужбина с продължителност над 60 календарни дни.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната,
се изплащат допълнителни възнаграждения
по тази глава само за дейности, свързани
със специфични условия при изпълнение на
военната служба, възложени им със заповед
на министъра на отбраната или директора
на службата.
(3) Изп л а щ а не т о н а доп ъ л н и т е л н и т е
възнаграж дения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им,
при прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба
на военнослужещите или при прекратяване
на трудовите правоотношения с цивилните
служители.
Раздел ІI
Допълнително възнаграждение за работа
във височинни райони
Чл. 6. (1) Допълнително месечно възнаграждение в размер 150 лв. се изплаща за
работа във височинни райони на военнослужещите и цивилните служители, на които
постоянните им работни места се намират в
териториални структури или обекти, разположени във височинни райони извън населени
места при надморска височина над 1200 м,
или ако денивелацията между населеното
място, в което те живеят, и района на териториалната структура или обекта, в който
те служат/работят, е по-голяма от 800 м.
(2) При отработен непълен работен месец
допълнителното възнаграждение по ал. 1 се
изплаща пропорционално на отработеното
време.
Раздел ІIІ
Допълнително възнаграждение за живот и
работа в отдалечени райони
Чл. 7. (1) Допълнително месечно възнаграждение за живот и работа в отдалечени
райони, определени със заповед на министъра
на отбраната по предложение на директора
на службата, се изплаща на военнослужещите
и цивилните служители, постоянно живеещи и служещи/работещи в села, в които
са разположени териториални структури и
обекти, ако селата са отдалечени над 15 км
от административните центрове на областите,
в размер 30 лв.
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(2) При отработен непълен работен месец
допълнителното възнаграждение по ал. 1 се
изплаща пропорционално на отработеното
време.
Раздел ІV
Допълнително възнаграж дение за носене
на дежурство
Чл. 8. (1) Допълнително възнаграждение
за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за
които носенето на дежурство не се включва
в основните функционални задължения, но
изпълняват:
1. оперативно дежурство – 15 лв.;
2. други видове дежурства, определени в
уставите на въоръжените сили или със заповеди на министъра на отбраната – 11 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се определя за всяко 24-часово дежурство, което се носи в работни дни.
(3) Допълнителното възнаграждение на
военнослужещите, назначавани за носене
на дежурство с продължителност, по-малка
от 24 часа, се определя пропорционално на
часовете на дежурството.
Чл. 9. Допълнителното възнаграждение за
носене на дежурство по чл. 8 в почивни дни
и в дни на официални празници се изплаща
в увеличен размер, както следва:
1. когато дежу рството обхваща часове
само от почивни дни, се изплаща в размер,
увеличен с 50 на сто, а в дните на официални
празници – в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато дежурството обхваща часове от
делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината
от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава с 50 на сто;
3. когато дежурството обхваща часове от
делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния
празник са половината и повече от половината
от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко – с
50 на сто.
Раздел V
Допълнително възнаграждение за работа и
съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства
Чл. 10. (1) Допълнително възнаграждение
за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на одобрени криптографски
средства в размер 18 лв. месечно се изплаща
на военнослужещите и цивилните служители,
притежаващи разрешения или удостоверения
и свидетелства за работа с криптографски
средства, назначени на длъжности, чиито
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функционални задължения са свързани с
непосредствена работа по експлоатиране,
ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали, и определени за
служител по криптографската сигурност или
администратор по криптографската сигурност
със заповед на директора на службата.
(2) При отработен непълен работен месец
възнаграждението по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.
Раздел VІ
Допълнително възнаграж дение за специфични условия при изпълнение на военната
служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба
с особено предназначение за подготовка и
осъществяване на въоръжена защита на
страната
Чл. 11. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение
за специфични условия при изпълнение на
военната служба, свързани със статуса на
военнослужещите, изпълняващи държавна
служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита
на страната, в размер 15 на сто от основното
месечно възнаграждение в съответствие с
присвоеното им военно звание и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 – 7.
Раздел VІІ
Допълнително възнаграж дение за специфични условия при изпълнение на военната
служба и за специфични условия на труд,
свързани с осъществяването на разузнавателна дейност
Чл. 12. На военнослужещите и цивилните
служители от служба „Военна информация“
се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение
на военната служба и за специфични условия
на труд, свързани с осъществяването на разузнавателна дейност, при условия и по ред,
определени в приложение № 1 (поверително).
Раздел VІІІ
Допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба на военнослужещите
и за работа на цивилните служители в зона
на непосредствен риск
Чл. 13. (1) На военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на
страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба в зона на непосредствен риск в размер 50
на сто от основното месечно възнаграждение.
(2) На военносл у жещите и цивилните
служители, командировани за изпълнение
на служебни задачи при българските кон-
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тингенти, участващи в операции и мисии
извън територията на страната, се изплаща
допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба/за работа в зона на
непосредствен риск в размер 50 на сто от
основното месечно възнаграждение/основната месечна заплата.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се определя, като месечният му размер по ал. 1 и 2 се раздели
на броя на календарните дни в месеца и получената сума се умножи по броя на дните
на фактическото пребиваване в зоната на
непосредствен риск.
Раздел ІХ
Допълнително възнаграждение за изпълнение на задачи с плавателния състав на Военноморските сили и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Чл. 14. (1) На военнослужещите и циви л н и т е с л у ж и т е л и о т с л у ж ба „В о ен н а
информация“, плаващи с корабите на Военноморските сили и на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за изпълнение на поставени задачи от
службата, се изплаща допълнително месечно
възнаграждение в размер 1,80 лв. за всеки
проплаван час.
(2) П лаването се удостоверява от съответния командир (началник) на военно
формирование.
Раздел Х
Допълнително възнаграждение за изпълнение на задачи по участие в охраната на
държавната граница по чл. 57, ал. 1, т. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ)
Чл. 15. (1) На военнослужещите и цивилните служители, отдадени в заповед за
изпълнение на задачи на място по участие
в охраната на държавната граница по чл. 57,
ал. 1, т. 3 ЗОВСРБ, се изплаща допълнително
месечно възнаграждение в размер 500 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се изплаща пропорционално на календарните дни от месеца, в които военнослужещият/цивилният служител изпълнява задачи
на място по чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗОВСРБ.
Г л а в а

т р е т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 16. Изплащането на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност е инструмент за подобряване на ефективността при изпълнение на
задачите, повишаване на удовлетвореността
и мотивацията на военнослужещите и цивилните служители.
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Чл. 17. (1) Допълнително възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност
от военнослужещите и цивилните служители
се определя за качествено, в пълен обем и
в определените срокове изпълнение на поставените задачи.
(2) Допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
може да се изплаща четири пъти годишно – през април, юли и октомври – за текущата година, и през януари – за предходната
година.
(3) Допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
за съответния период се определя в рамките
на утвърдената от министъра на отбраната
обща сума за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност за службата.
(4) Индивид уа лни ят размер на допълнителното възнаграж дение за постигнати
резултати в служебната дейност се определя
в рамките на утвърдения от министъра на
отбраната минимален и максимален размер
на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати за едно лице.
(5) Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, което отделен военнослужещ/
цивилен служител може да получи за година,
не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни
месечни възнаграждения.
Ч л. 18. Не се изп ла ща доп ъ л н и т ел но
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност за изпълнение на задълженията по допълнително трудово правоотношение и по допълнително разписание на
длъжностите.
Чл. 19. Министърът на отбраната определя
индивидуалния размер на допълнителното
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност на директора на службата.
Чл. 20. Допълнителните възнаграждения
за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните
сл у ж ители в сл у жбата се определ ят при
условия и по ред съгласно приложение № 2
(поверително).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Специфични условия при изпълнение
на военната служба“, „специфични условия
на труд“ и „специфични условия“ са такива
условия, при които се извършват дейности
от военнослужещите и цивилните служители, обусловени от характера и условията на
службата или работата, свързана със:
а) изп ъ л н я ва н и т е м иси и и за дач и по
гарантиране на националната сигурност и
отбраната на страната и изпълнението на
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задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България
е страна, и от степента на усложненост на
условията при изпълнението им;
б) повишени професионални изисквания
към подготовката на служителите за изпълнение на специфични мисии и задачи;
в) повишени изисквания и характерни
особености при извършването на разузнавателна дейност.
2. „Зона на непосредствен риск“ е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или
земното, и/или морското, и/или въздушното
пространство, където се провежда мисията
или операцията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 214, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 и 5 и
чл. 296, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 2 и 6 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и отменя Наредба № Н-7
от 2011 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от служба „Военна информация“
(обн., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2011 г.; доп., бр. 79 от 2014 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
8644

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 37
от 19 октомври 2016 г.

за авиационните оператори
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за:
1. издаване на свидетелство за авиационен
оператор (САО), който извършва търговски
въздушен превоз със самолети, вертолети,
аеростати и планери и надзора върху тях,
както и за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор
за безопасност от друга държава;
2. издаване на разрешителни за високорискови специализирани търговски операции
(разрешителни), за приемане на декларации
(дек лара ц и я) о т операт ори, извърш ва щ и
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специа лизирани т ърговск и операции, изпълнявани с възду хоплавателни средства,
които попадат в обхвата на Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО
(ОВ, L 79, 19/03/2008, стр. 1 – 49) (Регламент
(ЕО) № 216/2008) и надзора върху тях;
3. приемане на декларации от оператори
за нетърговска експлоатация, включително
нетърговски специализирани операции със
сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, и надзора върху тях;
4. надзора над оператори за нетърговска
експлоатация с въздухоплавателни средства,
различни от сложните въздухоплавателни
средства, задвижвани с моторна тяга, включително изпълнявани с въздухоплавателни
средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008;
5. издаване на национални свидетелства
за авиационен оператор (национално свидет елст во) за спец иа лизи рани операц ии,
изпълнявани с въздухоплавателни средства,
които попадат в обхвата на Приложение ІІ
от Регламент (ЕО) № 216/2008, и надзора
върху тях.
(2) С тази наредба се определят и правилата за изменение и отнемане на издадените
или приети от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ (ГД „ГВА“) документи по
ал. 1, както и за поддържане, ограничаване,
спиране или прекратяване на правата по
тези документи.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ може
да упълномощи длъжностни лица да издават документи по ал. 1, включително и за
под д ържа не, ог ра н и ча ва не, сп и ра не и л и
прекратяване на правата по тези документи.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за:
1. въздухоплавателни средства, които се
използват за военни, митнически или полицейски дейности;
2. дейности по търсене и спасяване, брегова
охрана или подобни дейности или услуги.
Чл. 3. (1) Авиационните оператори могат
да извършват търговски въздушен превоз
след получаването на издадено от главния
директор на ГД „ГВА“ свидетелство за авиационен оператор съгласно Регламент (ЕС)
№ 965/2012 от 5 октомври 2012 г. за определяне
на технически изисквания и административни
процедури във връзка с въздушните операции
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 296, 25/10/2012, стр. 1 – 148) (Регламент
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(ЕС) № 965/2012), регламентите за неговото
изменение и допълнение и оперативен лиценз
на въздушен превозвач от Общността.
(2) Авиационните оператори, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1008/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
24 септември 2008 г. относно общите правила
за извършване на въздухоплавателни услуги в
Общността (ОВ, L 293, 31/10/2008, стр. 3 – 20),
могат да извършват т ърговск и възд у шен
превоз след получаването на издадено от
главния директор на ГД „ГВА“ свидетелство
за авиационен оператор съгласно Регламент
(ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото
изменение и допълнение.
(3) А виационните оператори могат да
извършват летателни операции след получаването на издадено от главния директор
на ГД „ГВА“:
1. разрешително за високорискови специализирани търговски операции;
2. национално свидетелство за авиационен
оператор, с което се разрешава изпълнението
на специализирани операции;
3. писмо за приемане на декларация съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и
тази наредба.
(4) А виационните оператори могат да
извършват нетърговски въздушни операции,
включително нетърговски специализирани
операции със слож ни възд у хоплавателни
средства, задвижвани с моторна тяга, след
получаването на издадено от главния директор
на ГД „ГВА“ писмо за приемане на декларация съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012,
регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба.
Чл. 4. Всички одобрени я, издадени от
главния директор на ГД „ГВА“ съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за
неговото изменение и допълнение, изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и тази наредба, както и всички
други свързани с тях условия, се съдържат
в спецификациите към свидетелството за
авиационен оператор, разрешителното за
високорискови специализирани търговски
операции или националното свидетелство за
авиационен оператор, с които се разрешава
изпълнението на специализирани операции,
или в списъци на специалните одобрения.
Чл. 5. С тази наредба се регламентират:
1. изиск вани ята к ъм летателната експлоатация на въздухоплавателни средства,
включително на тези, които са с опростена
конструкция или са в експлоатация главно
на територията на страната, които подлежат
на контрол от ГД „ГВА“;
2. изискванията за поддържане на най-добрите стандарти за безопасност при експлоатацията на граждански въздухоплавателни
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с р едс т ва , подо бря ва не на г ра ж да нско т о
въздухоплаване и гарантиране съответствие
с приложимата уредба при експлоатацията
на граждански въздухоплавателни средства
в рамките на Европейския съюз (EС);
3. изискванията за приемане от ГД „ГВА“
на процедури за участие и обмен на информация с други въздухоплавателни администрации относно направени констатации и
последващи действия, предприети в резултат
на надзора върху лица и организации, упражняващи дейност на територията на Република България, които са сертифицирани от
компетентен орган на друга държава-членка
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), в съответствие с
чл. ARO.GEN.200, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 965/2012 г.;
4. изискванията за унифициране на критериите, процесите и процедурите по издаване
на разрешителните на оператори за високорискови специализирани търговски операции
и националните свидетелства за авиационен
оператор, с които се разрешава изпълнението
на специализирани търговски и нетърговски
операции, изпълнявани с въздухоплавателни
средства, които попадат както в приложното
поле на Регламент (ЕО) № 216/2008, така и
в обхвата на Приложение ІІ от Регламент
(ЕО) № 216/2008;
5. изискванията за унифициране на критериите, процесите и процедурите по приемането на дек ларац ии о т операт ори за
специализирани търговски операции, нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни
въздухоплавателни средства, задвижвани с
моторна тяга, с въздухоплавателни средства,
които попадат в обхвата на Регламент (ЕО)
№ 216/2008.
Чл. 6. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ като компетентен орган по прилагането на Регламент
(ЕО) № 216/2008, Регламент (ЕС) № 965/2012
и регламентите за неговото изменение и допълнение и Закона за гражданското въздухоплаване осигурява система за управление и
изпълнява задълженията си, като осигурява и
поддържа обучен и квалифициран персонал,
притежаващ необходими знания и опит.
(2) Инспекторите в ГД „ГВА“ имат право
на достъп до всички звена в организациите,
наземните съоръжения, въздухоплавателните
средства – както на земята, така и във въздуха, и до всякаква документация на оператора.
Операторите са длъжни да осигуряват достъп
на инспекторите по всяко време.
(3) Инспекторите в ГД „ГВА“ при осъществяване на своята дейност се ръководят
от одобрен от главния директор на ГД „ГВА“
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Наръчник на инспектора (НИ), който съдържа акт уални и изчерпателни правила
и процедури по прилагането на Регламент
(ЕС) № 965/2012, приемливите средства за
съответствие и ръководните материали към
него, както и националните изисквания.
(4) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поддържа система за водене на отчетност, която осигурява
съхранение, достъп и надеждно проследяване
на писмените правила и процедури и тяхното
архивиране, като:
1. поддържа списък, в който се вписват
актуални данни от издадените и валидни
свидетелства на авиационните оператори,
разрешителните за високорискови специализирани търговски операции, декларациите от
оператори и националните свидетелства за
авиационен оператор, с които се разрешава
изпълнението на специализирани операции,
изпълнявани с въздухоплавателни средства,
които попадат в обхвата на Приложение ІІ
от Регламент (ЕО) № 216/2008;
2. поддържа архив, в който се съхраняват
всички данни за авиационния оператор 5 години след преустановяване на дейността му.
(5) Списъкът по ал. 4, т. 1 съдържа:
1. наименование на оператора;
2. име на неговия ръководител;
3. адреси и телефонни номера за кореспонденция и връзка с оператора;
4. списък с типовете и моделите въздухоплавателни средства, с които се извършва
въздухоплавателната дейност;
5. видовете разрешени дейности.
(6) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ предоставя на
ЕАSA информация за всяко издадено от нея
САО, разрешително, национално свидетелство – при условията и по реда на глава шеста
от тази наредба, както и приета декларация,
когато е приложимо.
(7) Главна дирекция „Граж данска въздухоплавателна администрация“ поддържа
регистър за издадените от нея документи по
чл. 1 от тази наредба.
Чл. 7. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изготвя график и поддържа програма за надзор на авиационните оператори съгласно чл. ARO.GEN.300,
ч л. A RO.GEN.305, ч л. A RO.R A M P.10 0 о т
Регламент (ЕС) № 965/2012 и тази наредба.
Чл. 8. (1) Надзорът по чл. 7 се осъществява посредством инспекции, включително
внезапни, предназначени да осиг у рят на
ГД „ГВА“ доказателства за продължаващо
съответствие на операторите с Регламент
(ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото
изменение и допълнение и тази наредба,
или за предприемане на мерки, предвидени
в чл. ARO.GEN.350 и чл. ARO.GEN.355 от
Регламент (ЕС) № 965/2012.
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(2) Обхватът на надзора се съобразява с
резултатите от предишните надзорни дейности и с приоритетите по отношение на
безопасността.
(3) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ взаимодейства
с други въздухоплавателни администрации
относно авиационните оператори и при необходимост се договаря за разпределение на
отговорности и задачи във връзка с контрола
върху дейността им.
(4) Когато дейността на лице или организация включва повече от една държава –
членка на ЕС или ЕАSA, ГД „ГВА“ може
да се споразу мее част о т на дзора да се
осъществява от компетентните органи на
държавите – членки, където се осъществява
дейността, или от ЕАSA. Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ уведомява всяко лице или организация,
което е обект на такова споразумение, за
неговия обхват.
(5) Главна дирекция „Граж данска въздухоплавателна администрация“ събира и
обработва всяка информация, която счита за
полезна за надзора и безопасността, включително от наземни и внезапни инспекции,
съгласно ч л. A RO.GEN.30 0 от Регламен т
(ЕС) № 965/2012, които се организират съгласно чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕС)
№ 965/2012.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ
Чл. 9. (1) Свидетелството за авиационен
оператор, издадено в съответствие с изиск вани я та на Регламен т (ЕС) № 965/2012
и регламентите за неговото изменение и
допълнение, удостоверява годността на авиационния оператор да извършва търговски
въздушен превоз.
(2) Разрешителното за високорискови специализирани търговски операции, издадено
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото
изменение и допълнение и националните
свидетелства за авиационен оператор, с които
се разрешава изпълнението на специализирани операции, издадени в съответствие с
изискванията на тази наредба, удостоверяват
годността на авиационния оператор да извършва операциите, посочени в съответния
документ.
(3) Декларацията от оператори, извършващи специализирани търговски операции
и нетърговска експлоатация, включително
нетърговски специализирани операции със
сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, приета в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012
и регламентите за неговото изменение и
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допълнение и тази наредба, удостоверява
годността на авиационния оператор да извършва такива операции.
(4) При констатирани от ГД „ГВА“ несъответствия в изпълнението на изискванията
на действащите норми, стандарти и правила
в гражданското въздухоплаване правата по
издаденото САО, разрешително, национално
свидетелство и декларация се ограничават,
временно спират или прекратяват.
Чл. 10. (1) Всеки авиационен оператор:
1. носи отговорност за експлоатацията на
въздухоплавателните средства в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008,
Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за
неговото изменение и допълнение, Закона за
гражданското въздухоплаване и тази наредба
и в съответствие с предоставените му права
при условията и ограниченията, посочени в
неговото свидетелство за авиационен оператор
и спецификацията към него, в разрешителното
за високорискови специализирани търговски
операции, в националното свидетелство на
операт ори, извърш ва щ и спец иа л изи ра н и
операции, в декларацията за нетърговската
експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна
тяга, в списъка на специалните одобрения,
както и в съответствие с разпоредбите в документацията на оператора, и че полетите се
изпълняват само в съответствие с дадените
му права, както се изисква за зоната и типа
на експлоатация;
2. е длъжен да определи условията и реда
за внасяне на изменения в неговата документация, както и да предвиди състава и
съответната отговорност на онези лица от
персонала или постоянно привлечени лица,
които гарантират, че за конкретните изменения са уведомени тези служители, които
ги прилагат;
3. уведомява ГД „ГВА“ за всяко изменение
или допълнение на документацията си, което
влиза в сила след получаването на одобрение
от главния директор на ГД „ГВА“; авиационният оператор може да прилага промени, без
предварително одобрение от главния директор
на ГД „ГВА“, за всеки отделен случай при
одобрена от главния директор на ГД „ГВА“
процедура, в която се определя обхватът на
промените и се описва начинът на тяхното
въвеждане;
4. осигурява на персонала и на борда на
всяко въздухоплавателно средство в експлоатация копия на документацията си;
5. гарантира, че персоналът е в състояние
да разбира езика, на който са написани онези
части от документацията, които се отнасят
до изпълнението на неговите задължения
и отговорности, както и че съдържанието
е представено във форма, която позволява

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

използване без затруднения, като се спазват
принципите, свързани с човешкия фактор;
6. ус та новя ва и под д ърж а сис т ема за
упражняване на оперативен контрол върху
всеки полет, прилага и поддържа писмена
система за управление;
7. гарантира, че неговите възд у хоплавателни средства притежават техническ и
характеристики, отговарящи на условията
на полета, и са оборудвани с годни и маркирани аварийно-спасителни средства в състав
и количество, съответстващи на характера
на полета;
8. гарантира, че неговите въздухоплавателни средства притежават валидно удостоверение за летателна годност и удостоверение
за преглед на летателната годност, когато е
приложимо, и са заредени с необходимото
количество и качество на гориво, масло,
течности и газове, съответстващи на характера на полета;
9. гарантира, че екипажите са квалифицирани и съставът им е определен за всеки
полет според изискванията за типа въздухоплавателно средство и условията на полета
и че всички членове на екипажа са запознати със законите, правилата и процедурите,
уреждащи техните задължения на борда на
въздухоплавателното средство, както и че
пилотите са запознати с районите, в които
се извършва полетът, летищата и летателните
площадки и съответните аеронавигационни
средства;
10. гарантира, че персоналът, назначен или
пряко ангажиран в наземната и полетната
експлоатация, е надлежно инструктиран и
квалифициран за изпълнение на специфичните си задължения и е запознат със своите
отговорности и взаимовръзката на своите
задължения с цялостната експлоатация, както
и че целият персонал знае и спазва законовите и подзаконовите нормативни актове и
процедурите на тези държави, в които се
извършват операциите, и които се отнасят
до изпълнението на техните задължения;
11. установява процедури и инструкции
за безопасната експлоатация на всеки тип
въ зд у хоп ла ват ел но средс т во, с ъд ърж а щ и
задълженията и отговорностите на наземния
състав и на членовете на екипажа, за всички
видове експлоатация на земята и по време на
полет; тези процедури не могат да изискват
член на екипажа да изпълнява други дейности
по време на критични фази на полета освен
необходимите за безопасната експлоатация
на въздухоплавателното средство;
12. установява система от контролни карти
за всеки тип въздухоплавателно средство,
които се използват от членовете на екипажа
през отделните фази на полета в нормални,
извънредни и аварийни ситуации, за да се
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гарантира спазването на експлоатационните
процедури в ръководството за експлоатация;
13. определя процедури за планиране на
полетите, съобразени с характеристиките на
възду хоплавателното средство, други експлоатационни ограничения и съответните
очаквани услови я по предвидени я маршрут, както и на съответните летища или
летателни площадки, които процедури се
включват в ръководството за експлоатация
(РЕ), чието съдържание се изготвя в съответствие с чл. ORO.MLR.100 от Регламент
(ЕС) № 965/2012;
14. създава и поддържа програми за обучение на персонала, включително по опасни
товари, които подлежат на разглеждане и
одобрение от главния директор на ГД „ГВА“,
като програмите за обучение съответстват
на отговорностите на персонала;
15. осигурява наличието на борда на всяко
експлоатирано въздухоплавателно средство
на необходимата информация за службите за
търсене и спасяване в районите, над които
ще се извършва конкретният полет;
16. осигурява всеки полет да започва само
при наличие на достоверна информация,
че всички наземни и/или водни средства,
непосредствено необходими за полета, безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство и за защита на пътниците,
съответстват на условията, при които ще се
изпълнява конкретният полет, и те ще се
използват правилно за тези цели;
17. предоставя достъп на всяко лице, оправомощено от главния директор на ГД „ГВА“,
по всяко време до всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи,
данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността му;
18. изпраща писмено съобщение не покъсно от 24 часа от настъпване на авиационното събитие в ГД „ГВА“ и Специализираното звено за разследване на авиационни
събития в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за всяко произшествие, сериозен инцидент и
инцидент с граждански въздухоплавателни
средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното
въздушно пространство;
19. докладва на ГД „ГВА“ и на организаци я та, от говорна за п роек т и рането на
възду хоплавателното средство, всек и инцидент, неизправност, технически дефект,
надвишаване на техническите ограничения
или събитие в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1321/2014 на Комисията за определяне на
правила за прилагане на сертифициране за
летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и
свързани с тях продукти, части и оборудване,
както и за сертифициране на проектантски
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и производствени организации или друго
необичайно обстоятелство, което е застрашило или е могло да застраши безопасната
експлоатация на въздухоплавателното средство, без да е довело до произшествие или
сериозен инцидент;
20. осъществява договорени дейности по
смисъла на чл. ORO.GEN.205 от Регламент
(ЕС) № 965/2012, като договорените дейности
включват дейностите от обхвата на одобрението на оператора, които се изпълняват от
друга организация, която е сертифицирана
да извършва такива дейности или ако не е
сертифицирана, работи съгласно одобрението
на оператора;
21. осигурява за всяко въздухоплавателно
средство по време на полет документите,
ръководствата и информацията, посочени
в чл. CAT.GEN.MPA.180 и чл. SPO.GEN.140,
NCC.GEN.140 от Регламент (ЕС) № 965/2012;
22. осигу рява натоварването, масата и
разположението на центъра на тежестта на
въздухоплавателно средство по време на всеки
полет и фаза от него да бъдат в съответствие
с ограниченията в неговото ръководство за
летателна експлоатация;
23. не изпълнява полети, когато съществува
опасност за обледенение на въздухоплавателно средство или се очакват такива през
време на полета, освен ако не е предприел
всички необходими действия за откриване
и отстраняване обледенението на земята на
онези въздухоплавателни средства, които са
годни за полети в такива условия;
24. експлоатира въздухоплавателни средства с удостоверение за летателна годност в
съответствие с приложимите европейски и
национални изисквания.
(2) Документацията на авиационния оператор по ал. 1 се изготвя в два надлежно
утвърдени и предназначени за образец еднообразни екземпляра – за оператора и за
ГД „ГВА“.
(3) Системата за електронно разпространение на документацията по ал. 1 подлежи на
одобрение от главния директор на ГД „ГВА“.
(4) Всеки оператор е длъжен да уведомява
незабавно ГД „ГВА“ в следните случаи:
1. при изменения в организацията, административната структура или средствата за
комуникации, касаещи въздухоплавателната
му дейност;
2. при промяна на седалището и адреса
на управление или на адреса на главната
експлоатационна база за опериране;
3. при промени в ръководните длъжностни лица;
4. когато срещу него е образувано производство за обявяване в несъстоятелност или
ликвидация;
5. когато не разполага с нито едно въздухоплавателно средство, притежаващо валидно
удостоверение за летателна годност.
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Чл. 11. (1) Всеки притежател на САО,
разрешително, национално свидетелство и
декларация създава предварителна организация и съставя авариен план за действие в
случай на произшествие с въздухоплавателно
средство, с което оперира.
(2) Аварийният план включва реда за предаване на съобщения, реда за сформиране на
аварийните екипи и техните отговорности на
мястото на събитието, предвидените мерки за
запазване живота и здравето на пътниците и
екипажа, за съхранение на доказателствата за
произшествието, както и програма за тренировка на персонала съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.
относно разследването и предотвратяването
на произшествия и инциденти в гражданското
въздухоплаване и за отмяна на Директива
94/56/ЕО (ОВ, L 295, 12/11/2010, стр. 35 – 50).
Чл. 12. (1) Договорите за лизинг на въздухоплавателни средства, сключени между
български оператори и българско или чуждестранно лице, се одобряват предварително от
главния директор на ГД „ГВА“ при спазване
изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012
и регламентите за неговото изменение и
допълнение при условията и по реда на Наредба № 83 от 2014 г. за условията и реда
за предоставянето на въздухоплавателните
средства за ползване на лизинг (ДВ, бр. 49
от 2014 г.).
(2) Когато не са представени доказателства,
че операциите на авиационния оператор, извършвани с наето на сух или мокър лизинг
въздухоплавателно средство, се осъществяват
законно или безопасно, главният директор
на ГД „ГВА“ може да предприеме мерки да
отмени даденото одобрение по представения
договор за лизинг преди изтичане на неговия
максимален срок по чл. ORO.AOC.110, букви
„б“, „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 965/2012
и по реда на Наредба № 83 от 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг.
Чл. 13. (1) Всек и притежател на САО
прилага нормите за полетно време, работно
време и време за почивка на екипажа, както
следва:
1. за експлоатиращи самолети – съгласно
Регламент (ЕС) № 83/2013 на Комисията от
29 януари 2014 г. за изменение на Регламент
(ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета, с
изключение на операторите, получили право
за „въздушни таксиметрови услуги“, за които
са приложими разпоредбите в съответствие с
Регламент (ЕС) № 859/2008 на Комисията от
20 август 2008 г. за изменение на Регламент
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(ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение
на общите технически изисквания и админист ративни процед у ри, прилож ими към
търговските превози със самолет, подчаст Р,
които са подробно разписани в Ръководство
за експлоатация (РЕ) на оператора;
2. за експлоатиращи вертолети – съгласно Наредба № 4018 от 2005 г. за работното
време на авиационния персонал (ДВ, бр. 78
от 2005 г.).
(2) Всеки притежател на разрешително, национално свидетелство и декларация прилага
нормите за полетно време, работно време и
време за почивка на екипажа съгласно Наредба № 4018 от 2005 г. за работното време
на авиационния персонал.
(3) Всеки притежател на САО, разрешително, национално свидетелство, издадено
при условията и по реда на глава шеста от
настоящата наредба, или декларация докладва
в ГД „ГВА“ фактическото полетно време на
летателния персонал за предходния месец
писмено или на официалната електронна
поща на ГД „ГВА“ и съхранява записите за
полетно време, работно време и време за
почивка на екипажа за период не по-кратък
от 18 месеца.
Чл. 14. (1) Операторите, които извършват търговски въздушен превоз, изпълняват
изискванията на приложения I, III, IV и V
към Регламент (ЕО) № 965/2012.
(2) Операторите, които извършват търговски въздушни операции, вк лючително
притежателите на национално свидетелство,
изпълняват изискванията на приложения I,
III и VIII към Регламент (ЕО) № 965/2012 и
когато е приложимо, на Приложение V към
Регламент (ЕО) № 965/2012.
(3) Операторите, които извършват нетърговски въздушни операции, включително и
специализирани нетърговски операции, изпълняват изискванията на приложения I, III,
V (когато е приложимо), VI и VIII (когато е
приложимо) към Регламент (ЕО) № 965/2012.
Г л а в а

т р е т а

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН
ОПЕРАТОР
Раздел I
Съдържание на свидетелството за авиационен оператор
Чл. 15. Свидетелството за авиационен оператор, извършващ търговски въздушен превоз,
се издава на български и на английски език
с поредни номера, започващи с означението
„BG“, и е безсрочно. Номерът на САО, което
е отнето или спряно и не е подновено, не
може да бъде използван отново. Свидетелството за авиационен оператор се изготвя по
образец – формуляр 138 на ЕАSA съгласно
Регламент (ЕО) № 965/2012.
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Чл. 16. (1) В свидетелството за авиационен
оператор не се вписва право за превоз на
пътници, ако в процеса на експлоатационна
инспекция заявителят не представи доказателства за създадената от него организация
и осиг у рената подготовка на съответни я
персонал за аварийни ситуации чрез демонстрация на частична аварийна евакуация
(прекратено излитане и приводняване) за
всеки експлоатиран от него тип ВС с повече
от 44 места за пътници.
(2) Демонстрацията по ал. 1 се приема
за успешна, когато е извършена за време не
повече от 15 секунди (частична евакуация).
Раздел II
Първоначално издаване на свидетелство за
авиационен оператор
Чл. 17. Кандидат за издаване на свидетелство за авиационен оператор може да
бъде търговец, регистриран по Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
Чл. 18. (1) Преди подаване на заявление
за първоначално издаване на свидетелство за
авиационен оператор по реда на тази наредба
лицето заявява писмено намеренията си за
това в ГД „ГВА“.
(2) В срок не по-късно от 14 дни от постъпване на уведомлението от кандидата за
подаване на заявление за издаване на САО
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице определя дата за
провеждане на консултации за запознаване с
изискванията за въздухоплавателната дейност,
която планира да извършва, и въпросите,
свързани с обхвата на предвидената дейност, включително бъдещите отговорности
на въздушния превозвач, произтичащи от
спазването на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно
общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293,
31/10/2008) и Регламент (ЕО) № 785/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и
оператори на въздухоплавателни средства и
неговите изменения.
(3) За проведените предварителни консултации в ГД „ГВА“ се изготвят протоколи за
резултата от срещата, копие от които се предоставя на кандидата в срок до 3 работни дни
от датата на провеждане на консултациите.
Чл. 19. (1) Кандидатът подава заявление
в ГД „ГВА“ не по-късно от 90 работни дни
преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване
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на консултациите по чл. 18. Към заявлението
кандидатът прилага:
1. удостоверение за актуално състояние,
освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. декларация от кандидата, че срещу него
не е поискано пред съд откриване на съдебно
производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице
открито съдебно производство за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация;
3. информация за оценка на мащабите
на дейността на заявителя за първоначално
издаване на САО съгласно приложение № 1
от наредбата;
4. застрахователни договори (не по-късно
от 30 календарни дни след датата на подаване
на заявлението);
5. договори с подизпълнители за други
дейности, ако има такива;
6. лизингови договори за въздухоплавателните средства, ако има такива;
7. документ за платена такса съгласно
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(2) Кандидатът внася за одобрение следните документи:
1. ръководство за управление на организацията (Organization’s Management Manual
(ОМ М) – в с л у ча и т е, когат о операт ор ът
е предвидил създаването на такова ръководство като част от ръководството си за
експлоатация;
2. ръководство за експлоатация (Operations
Manual (ОМ), част A, B (за всеки тип), C и D;
3. ръководство за управление на безопасността (Safety Management Manual (SMM);
4. ръководство за експлоатация на кабинен екипаж (Cabin Crew Operations Manual
(CCOM) – ако е приложимо;
5. ръководство за наземно обслужване
(Ground Handling Manual (GHM);
6. описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна
годност (Continuing Airworthiness Maintenance
Exposition (CAME);
7. програма за сигурност (Security Program
(SP);
8. план за действия при аварийни ситуации
(Emergency Respond Plan (ERP).
(3) Процедурата за издаване на САО се
провежда заедно с процедурите за одобрение
на организация за управление на поддържането на постоянна летателна годност по
част М на Регламент № 1321/2014 относно
поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните
продукти, части и устройства и за одобряване
на организациите и персонала, изпълняващ
тези задачи (Регламент № 1321/2014).
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Чл. 20. (1) В срок до 7 работни дни от
подаване на заявление за издаване на САО
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице определя със заповед отговорен инспектор, който ръководи и
координира процеса за сертифициране на
оператора.
(2) В срок до 7 работни дни от датата на
издаване на заповедта по ал. 1 отговорният
инспектор по ал. 1 извършва предварителна
оценка на заявлението и изготвя доклад за
резултатите от предварителната оценка.
(3) В случай на положителна оценка по
ал. 2 главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице със заповед
назначава комисия за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената
въздухоплавателна дейност.
(4) В случай на негативна оценка по ал. 2 на
документите и данните по чл. 19 отговорният
инспектор уведомява кандидата писмено за
констатираните несъответствия и определя
срок за тяхното отстраняване. В този случай
процедурата се спира за определения срок.
След представяне на изискуемата информация
и документи в определения срок процедурата
продължава в съответствие с ал. 3.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице.
Чл. 21. (1) Комиси ята по чл. 20, ал. 3
извършва експлоатационни инспекции, като
след приключване на нейната работа отговорният инспектор по чл. 20, ал. 1 изготвя
обобщен доклад, към който прилага всички
материали, доказателства и становища на
членовете на комисията. Докладът съдържа
едно от следните предложения:
1. да бъде издадено САО;
2. да се откаже на кандидата издаването
на САО, когато в хода на експлоатационната
инспекция се установи, че кандидатът за САО
не може да спазва установените стандарти,
не удовлетворява изискванията по Регламент
(ЕС) № 965/2012, регламентите по неговото
изменение и допълнение и по тази наредба
или фактическото му състояние застрашава
безопасната експлоатация на ВС.
(2) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 20, ал. 1
главният директор на ГД „ГВА“ издава САО
или отказва издаването му.
(3) Правата и обхват ът на одобрените
дейности се вписват в спецификацията към
свидетелството.
(4) Актовете по спиране или прекратяване
на процедурата и отказът да бъде издадено
САО се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Раздел IІІ
Изменения на САО по заявление на авиационния оператор
Чл. 22. (1) Всеки оператор може да канд и дат с т ва п ред ГД „Г ВА“ за изменен ие,
подлежащо на предварително одобрение на
някой от елементите на свидетелството за
авиационен оператор или в спецификацията
към свидетелството, като подава заявление,
в което посочва исканото изменение не покъсно от 30 работни дни преди датата на
въвеждането му.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага частите от ръководството за
провеждане на полети, които подлежат на
изменение, документите, които се отнасят
към конкретното искане за изменения в САО,
и документ за платена такса.
(3) Авиационният оператор подава заявление за изменение на САО и когато е налице
неотстранено от него в срок несъответствие,
свързано с някой от елементите на САО или
в спецификацията към него, заради което
е издадена заповед от главния директор на
ГД „ГВА“ за временно спиране или ограничаване на правата му по САО.
Чл. 23. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ разглежда заявлението, извършва всички инспекции,
които са необходими, за да се увери, че
операторът е предвидил последствията от
заявлението (в т. ч. преглед на ресурсите на
оператора), оценява представените части от
ръководството за провеждане на полети и
уведомява оператора за своето решение до
30 работни дни след получаването на всички
документи, които са необходими за внасянето
на изменения в САО или в спецификацията
към свидетелството.
(2) Заявлението за изменение на САО или
спецификацията към свидетелството по искане на авиационния оператор се разглежда
по реда за първоначално издаване на САО,
като задължително се проверява и оценява
трайната задоволителност на системата за
съответствие.
(3) Въз основа на доклада от отговорния
инспектор, който съдържа достатъчно убедителни данни, че авиационният оператор
продължава да е в състояние да осъществява
безопасна експлоатация, главният директор
на ГД „ГВА“ одобрява исканите изменения
в САО.
(4) Когато в хода на проведените инспекции отговорният инспектор установи,
че авиационният оператор не е в състояние
да изпълнява въздухоплавателна дейност в
съответствие с исканото изменение, главният
директор на ГД „ГВА“ писмено уведомява
заявителя, че отказва да измени свидетел-
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ството за авиационен оператор, като посочва
основанията за отказа.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 24. (1) Когато авиационният оператор
заявява внасянето на изменение в списъка на
ръководителите, както и при добавяне или
заличаване на въздухоплавателно средство
от тип, с който вече оперира, същите не се
разглеждат от ГД „ГВА“ като заявления за
изменение на САО.
(2) Когато се налага вписване на ново
име за някое от лицата, вписани в спецификацията към САО, авиационният оператор
представя в ГД „ГВА“ писмени доказателства
за квалификациите на предложеното лице.
Преди да се вземе окончателно становище
относно неговата приемливост, ГД „ГВА“
може да проведе събеседване с избраното
лице или да поиска допълнителни данни,
свързани с професионалната квалификация и
опит, които доказват, че лицето е подходящо.
Г л а в а
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РА ЗРЕ Ш И Т Е Л НО З А ВИС ОКОРИС КО ВИ С П Е Ц И А Л ИЗИ РА Н И Т ЪРГ ОВ С К И
ОПЕРАЦИИ
Раздел I
Съдържание на разрешително за високорискови специализирани търговски операции
Чл. 25. (1) Разрешителното за високорискови специализирани търговски операции се
издава по образец – формуляр 151 на ЕАSA
с ъгласно Регламен т (ЕО) № 965/2012 на
български и на английски език, с поредни
номера, започващи с означението „BG.SPO“.
Видовете операции се вписват в разрешителното с означението „SPO“, пореден номер
на вида операция и нейното наименование.
(2) Номерът на разрешително, което е отнето или спряно и не е подновено, не може
да бъде използван отново.
Раздел II
Първоначално издаване на разрешително за
високорискови специализирани търговски
операции
Чл. 26. Кандидат за издаване на разрешително за високорискови специализирани
търговски операции може да бъде търговец,
регистриран по Търговския закон или по
законодателството на държава – членка на
Европейск и я съюз, или на дру га държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Чл. 27. (1) Преди подаване на заявление
за първоначално издаване на разрешително
за високорискови специализирани търговски
операции по реда на тази наредба лицето
заявява намеренията си за това в ГД „ГВА“,
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с изключение на авиационните оператори,
притежаващи САО – САР, издадени по реда
на Наредба № 24 от 20 0 0 г. за издаване
свидетелства на авиационните оператори,
извършващи специализирани авиационни
работи (ДВ, бр. 17 от 2000 г.).
(2) В срок до 14 работни дни от постъпване
на уведомлението от кандидата за подаване
на заявление за издаване на разрешително
за високорискови специализирани търговски
операции главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице определя дата за
провеждане на консултации за запознаване
с изискванията за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва, и въпросите,
свързани с обхвата на предвидената дейност.
(3) За проведените предварителни консултации в ГД „ГВА“ се изготвят протоколи за
резултата от срещата, копие от които се предоставя на кандидата в срок до 3 работни дни
от датата на провеждане на консултациите.
Чл. 28. (1) Кандидатът подава заявление
в ГД „ГВА“ не по-късно от 60 работни дни
преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване
на консултациите по чл. 27. Към заявлението
кандидатът прилага:
1. удостоверение за актуално състояние,
освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. декларация от кандидата, че срещу него
не е поискано пред съд откриване на съдебно
производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице
открито съдебно производство за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация;
3. ръководство за експлоатация;
4. с т а н дар т н и операт и вн и п р оцед у ри
(СОП);
5. оценка на риска на базата, на която са
съставени СОП;
6. описание на системата за управление;
7. имената и адресите на ръководните
лица, както и доказателства, че притежават
необходимата квалификация и професионален опит;
8. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни
за всички лица, свързани с експлоатацията
на ВС на оператора;
9. план за действия при аварийни ситуации
(Emergency Respond Plan (ERP);
10. лизингови договори, когато е приложимо;
11. предварителни договори за изпълнение
на всяка услуга или продукт, които са свързани с оперативното или техническото обезпечаване на исканите летателни операции,
чието изпълнение заявителят възнамерява
да възложи изцяло или частично на външни
изпълнители;
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12. документ за платена държавна такса;
13. застрахователни договори (не по-късно
от 30 календарни дни след датата на подаване
на заявлението);
14. информация за оценка на мащаба на
дейност та на за явител я за първоначално
издаване на разрешително за високорискови
специализирани търговски операции съгласно
приложение № 1 от наредбата.
(2) Процеду рата за издаване на разрешително за високорискови специализирани
търговски операции се провежда заедно с
процедурите за одобрение на организация за
управление на поддържането на постоянна
летателна годност по част М на Регламент
№ 1321/2014, освен в сл у чаи те, когато е
сключен договор с одобрена организация за
управление на поддържането на постоянна
летателна годност по част М на Регламент
№ 1321/2014.
Чл. 29. (1) В срок до 7 работни дни от
подаване на заявление за издаване на разрешително за високорискови специализирани
търговски операции главният директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице
определя със заповед отговорен инспектор,
който ръководи и координира процеса за
сертифициране на оператора.
(2) В срок до 7 работни дни от датата на
издаване на заповедта отговорният инспектор
по ал. 1 извършва предварителна оценка на
заявлението и изготвя доклад за резултатите
от предварителната оценка.
(3) В случай на положителна оценка на
заявлението по реда на ал. 2 главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице със заповед назначава комисия
за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата
да извършва заявената въздухоплавателна
дейност.
(4) В случай че заявлението и приложените
към него документи и данни не съответстват на изискванията по чл. 28, главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице уведомява кандидата писмено за
констатираните несъответствия и определя
срок за тяхното отстраняване. В този случай
процедурата се спира за определения срок.
След представяне на изискуемата информация
и документи в определения срок процедурата
продължава в съответствие с ал. 3.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице.
Чл. 30. (1) Комиси ята по чл. 29, ал. 3
извършва експлоатационни инспекции, като
след приключване на нейната работа отговорният инспектор по чл. 29, ал. 1 изготвя
обобщен доклад, към който прилага всички
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материали, доказателства и становища на
членовете на комисията. Докладът съдържа
едно от следните предложения:
1. да б ъде изда дено разреш и т ел но за
високорискови специализирани търговски
операции;
2. да се откаже на кандидата издаването
на разрешително за високорискови специализирани търговски операции, когато в хода на
експлоатационната инспекция се установи, че
кандидатът не може да спазва установените
стандарти, не удовлетворява изискванията
по Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите
по неговото изменение и допълнение и тази
наредба или фактическото му състояние застрашава безопасната експлоатация на ВС.
(2) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 29,
ал. 1 главният директор на ГД „ГВА“ издава
разрешително за високорискови специализи рани т ърговск и операции и ли от казва
издаването му.
(3) Първонача л но т о ра з р еш и т ел но за
високорискови специализирани търговски
операции се издава за срок до 24 месеца.
Правата и обхватът на одобрените дейности
се вписват в разрешителното.
(4) Актовете по спиране или прекратяване
на процедурата и отказът да бъде издадено
разрешително за високорискови специализирани търговски операции се обжалват по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Раздел IІІ
Изменение и продължаване срока на валидност на разрешителното за високорискови
спец иа л изи ра н и т ърг овск и опера ц и и на
авиационен оператор
Чл. 31. (1) Авиационният оператор подава
заявление, в което посочва исканото изменение на разрешително за високорискови
специализирани търговски операции не покъсно от 30 работни дни преди датата на
въвеждане на изменението.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага изменените части от ръководството за експлоатация и/или СОП, както
и необходимите документи, които касаят
изменението, и документ за платена такса.
(3) А виационни ят оператор подава заявление за изменение на разрешителното
и когато е налице неотстранено от него в
срок несъответствие, свързано с някой от
елементите на разрешителното, заради което
е издадена заповед от главния директор на
ГД „ГВА“ за временно спиране или ограничаване на правата му по него.
Чл. 32. (1) Заявлението за изменение на
разрешително за високорискови специализирани търговски операции се разглежда по
реда на чл. 29 и 30.
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(2) Измененото разрешително за високорискови специализирани търговски операции
се издава със същия номер, като се запазва
срокът на неговото действие.
Чл. 33. (1) Авиационният оператор подава заявление за продължаване срока на
валидност на разрешително за високорискови специализирани търговски операции не
по-късно от 30 работни дни преди срока на
изтичане на валидността.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага:
1. декларация от оператора, че срещу него
не е поискано пред съд откриване на съдебно
производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице
открито съдебно производство за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация;
2. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни
за всички лица, свързани с експлоатацията
на ВС на оператора;
3. документ за платена такса;
4. договори с подизпълнители за други
дейности, когато е приложимо;
5. лизингови договори, когато е приложимо;
6. информация за оценка на мащабите
на дейността при продължаване на срока
на валидност на разрешителното съгласно
приложение № 2 от наредбата.
(3) Заявлението за продължаване срока на
валидност на разрешително за високорискови специализирани търговски операции се
разглежда по реда на чл. 29 и 30.
(4) Валидността на разрешителното за
високорискови специализирани търговски
операции се продължава за срок до 24 месеца.
Г л а в а

п е т а

ДЕК Л А РА ЦИ Я ОТ А ВИ А ЦИОНЕН
ОПЕРАТОР. ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛА
РАЦИИ
Чл. 34. (1) За извършване на специализирани авиационни операции, включително
нетърговски специализирани операции със
сложни възду хоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, в съответствие с
Регламент (ЕО) № 216/2008 и Приложение VІ
на Регламент (ЕС) № 965/2012 операторите
могат да подават декларации в ГД „ГВА“.
(2) Към декларациите по ал. 1 се прилага
удостоверение за актуално състояние, освен
ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър и декларация, че срещу него не е
поискано пред съд откриване на съдебно
производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице
открито съдебно производство за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация.
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(3) В допълнение на документите по ал. 2
на електронен носител се прилагат:
1. ръководство за експлоатация;
2. документация на системата за управление;
3. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни
за всички лица, свързани с експлоатацията
на ВС на оператора;
4. документ за платена такса.
(4) В случаите на опериране със сложни
ВС, задвижвани с моторна тяга, операторът
трябва да има собствена одобрена организация за управление на поддържането на
постоянна летателна годност по част М от
Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от
26 ноември 2014 г. относно поддържането на
летателната годност на въздухоплавателните
средства и авиационните продукти, части и
устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези
задачи (Регламент № 1321/2014), или да има
сключен договор с одобрена организация за
управление на поддържането на постоянна
летателна годност по част М от Регламент
(ЕС) № 1321/2014.
(5) Декларацията по ал. 1 се подава в два
екземпляра, попълнени на български и на
английски език, единият остава в регистъра на
ГД „ГВА“, а другият се връща на оператора.
(6) В началото и в края на приетата от
главния директор на ГД „ГВА“ декларация
се поставят поредни номера, започващи с
означението „BG.DEC“. Номер на декларация, която е отнета или спряна, не може да
бъде използван отново.
(7) Информацията за приетата от главния
директор на ГД „ГВА“ декларация се изпраща
в EASA за поддържане на Централната база
данни, когато такава е дължима по силата
на приложимото право на ЕС.
(8) При промяна в съдържанието на декларацията операторът подава нова.
Чл. 35. (1) Декларацията на авиационен
оператор е безсрочна, при условие че:
1. операторът е в съответствие с изиск вани я на Регламент (ЕО) № 216/20 08 и
правилата за неговото прилагане, отчитайки
разпоредбите, свързани с мерките за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието, както е посочено в чл. ARO.
GEN.350 от Регламент (ЕО) № 965/2012;
2 . о п е р ат о р ът п р ед о с т а в я д о с т ъ п н а
ГД „Г ВА“, как т о е посочено в ч л. ORО.
GEN.140 от Регламент (ЕО) № 965/2012, за
да определи продължаващото съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008
и правилата за неговото прилагане.
(2) Копие от писмото, издадено от главния
директор на ГД „ГВА“ за съответствие на
декларацията с приложимите изисквания,
е задължително да бъде налично на бор-
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да на ВС заедно с посочените в чл. NCC.
GEN.140 и чл. SPO.GEN.140 от Регламент
(ЕО) № 965/2012 документи.
Чл. 36. (1) След получаване на декларацията главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице определя със
заповед инспектор за проверка на цялата
необходима информация, съдържаща се в
декларацията.
(2) В срок до 10 работни дни главният
директор на ГД „ГВА“ потвърж дава писмено съответствието на декларацията пред
кандидата.
(3) В случай че декларацията не съответства на изискванията по чл. 34, главният
директор на ГД „ГВА“ уведомява кандидата
писмено за констатираните несъответствия
и определя срок за тяхното отстраняване.
В т ози сл у ча й п роцед у рата се сп и ра за
оп ределен и я с рок. С лед п редс та вя не на
изиск уемата информац и я и док у мен т и в
определения срок процедурата продължава
в съответствие с ал. 2.
(4) Когато бъде потвърдено несъответствието, включително и при извършване на
инспекция, главният директор на ГД „ГВА“
предприема действи я, как то е предвидено в чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕО)
№ 965/2012.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице, като таксата
не подлежи на възстановяване.
(6) Актовете по спиране, прекратяване
на процедурата и отказ да бъде приета декларацията се обжалват по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

ш е с т а

НАЦИОНАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ
Раздел I
Съдържание на националните свидетелства
за авиационен оператор за специализирани
операции
Чл. 37. (1) Националните свидетелства
за авиационен оператор за специализирани
операции се издават на български и на английски език с поредни номера, започващи с
означението „BG.SPO.N“. Видовете операции
се вписват в националните свидетелства с
означението „SPO“, пореден номер на вида
операция с нейното наименование.
(2) Номерът на националното свидетелство
за авиационен оператор за специализирани
операции, което е отнето или спряно и не е
подновено, не може да бъде използван отново.
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Раздел II
Първон ач а л но изд а в а не н а н а ц ион а л н и
свидетелства за авиационен оператор за
специализирани операции
Чл. 38. Кандидат за издаване на национално свидетелство за авиационен оператор може
да бъде търговец, регистриран по Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за европейското икономическо пространство,
както и операторът по чл. 64б ЗГВ.
Чл. 39. (1) Преди подаване на заявление
за първоначално издаване на национално
сви детелст во за авиационен оператор за
специализирани операции по реда на тази
наредба лицето заявява намеренията си за
това в ГД „ГВА“.
(2) В срок не по-късно от 14 работни дни
от постъпване на уведомлението от кандидата за подаване на заявление за издаване на
национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице определя дата за провеждане на
консултации за запознаване с изискванията
за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва, и въпросите, свързани с
обхвата на предвидената дейност.
(3) За проведените предварителни консултации в ГД „ГВА“ се изготвят протоколи за
резултата от срещата, копие от които се предоставя на кандидата в срок три работни дни
от датата на провеждане на консултациите.
Чл. 40. (1) Кандидатът подава заявление
в ГД „ГВА“ не по-късно от 60 работни дни
преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване
на консултациите по чл. 39.
(2) Към заявлението кандидатът прилага:
1. удостоверение за актуално състояние,
освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. декларация от кандидата, че срещу него
не е поискано пред съд откриване на съдебно
производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице
открито съдебно производство за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация;
3. описание на предложената експлоатаци я, вк лючително тип/к лас и брой на
въздухоплавателни средства, които ще бъдат
експлоатирани;
4. ръководство за експлоатация;
5. с т а н дар т н и операт и вн и п р оцед у ри
(СОП);
6. оценка на риска на базата, на която е
съставен СОП (такава може да е включена
в документацията по т. 5);
7. описание на системата за управление;
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8. имената и адресите на ръководните лица,
както и доказателства, че притежават необходимата квалификация и професионален опит;
9. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за
всички лица, свързани с експлоатацията на
въздухоплавателните средства на оператора;
10. базово летище/площадка, както и списък с летищата/площадките, определени за
предложените планирани операции и зони
за експлоатация за непланирани/нередовни
операции;
11. документ за платена такса;
12. застрахователни договори (не по-късно
от 30 календарни дни след датата на подаване
на заявлението);
13. план за действия при аварийни ситуации (Emergency Respond Plan (ERP), който
може да е включен в документацията по т. 6;
14. договори с подизпълнители за други
дейности, когато е приложимо;
15. лизингови договори, когато е приложимо;
16. предварителни договори за изпълнение на всяка услуга или продукт, които са
свързани с оперативното или техническото
обезпечаване на исканите летателни операции,
чието изпълнение заявителят възнамерява
да възложи изцяло или частично на външни
изпълнители;
17. информация за оценка на мащаба на дейността на заявителя за първоначално издаване
на национално свидетелство за авиационен
оператор за специализирани търговски операции съгласно приложение № 1 от наредбата.
Чл. 41. (1) В срок до 7 работни дни от
подаване на заявление за издаване на национално свидетелство за авиационен оператор за
специализирани операции главният директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице
определя със заповед отговорен инспектор,
който ръководи и координира процеса за
сертифициране на оператора.
(2) В срок до 7 работни дни от датата на
издаване на заповедта отговорният инспектор
по ал. 1 извършва предварителна оценка на
заявлението и изготвя доклад за резултатите
от предварителната оценка.
(3) В случай на положителна оценка на заявлението и приложените към него документи
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице със заповед назначава
комисия за провеждане на експлоатационна
инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност.
(4) В случай че заявлението и приложените
към него документи и данни не отговорят на
приложимите изисквания, главният директор
на ГД „ГВА“ уведомява кандидата писмено
за констатираните несъответствия и определя
срок за тяхното отстраняване. В този случай
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процедурата се спира за определения срок.
След представяне на изискуемата информация
и документи в определения срок процедурата
продължава в съответствие с ал. 3.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице.
Чл. 42. (1) Комисията по чл. 41, ал. 3 извършва експлоатационни инспекции, като след
приключване на нейната работа отговорният
инспектор по чл. 41, ал. 1 изготвя обобщен
доклад, към който прилага всички материали,
доказателства и становища на членовете на
комисията. Докладът съдържа едно от следните предложения:
1. да бъде издадено национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции;
2. да се откаже на кандидата издаването на
национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции, когато в хода
на експлоатационната инспекция се установи,
че кандидатът за национално свидетелство
за авиационен оператор за специализирани
операции не може да спазва установените
стандарти, не отговаря на изискванията на
тази наредба или фактическото му състояние
застрашава безопасната експлоатация на въздухоплавателни средства.
(2) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 41,
ал. 1 главният директор на ГД „ГВА“ издава
на ц иона л но сви де т елс т во за а виа ц ионен
оператор за специализирани операции или
отказва издаването му.
(3) Първоначалното национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се издава за срок до 24 месеца.
Правата и обхватът на одобрените дейности
се вписват в свидетелството.
(4) Временни допълнения към национално свидетелство за авиационен оператор,
съдържащи експлоатационните изисквания
и ограниченията, могат да се вписват за
въздухоплавателни средства и дейности при
одобрен „мокър лизинг“ или обмен на въздухоплавателни средства.
(5) А к т овет е на гла вни я ди рек т ор на
ГД „ГВА“ по спиране или прекратяване на
процедурата и отказът да бъде издадено национално свидетелство за авиационен оператор за
специализирани операции се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел IІІ
Изменение и продължаване срока на валидност на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции
Чл. 43. (1) Авиационният оператор подава заявление, в което посочва исканото
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изменение на национално свидетелство за
авиац ионен оператор за спец иа лизи рани
операции не по-късно от 30 работни дни
преди датата на въвеждане на изменението.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага изменените части от ръководството за експлоатация и/или СОП, както
и необходимите документи, които касаят
изменението, и документ за платена такса.
(3) Авиационният оператор подава заявление за изменение на националното свидетелство и когато е налице неотстранено
от него в срок несъответствие, свързано с
н якой от елемен т и те на сви детелст вото,
заради което е издадена заповед на главния
директор на ГД „ГВА“ за временно спиране
или ограничаване на правата му по него.
Чл. 44. (1) Заявлението за изменение на
на ц иона л но сви дет елс т во за а виа ц ионен
оператор за специализирани операции се
разглежда по реда на чл. 41 и 42.
(2) Измененото национално свидетелство
за авиационен оператор за специализирани
операции се издава със същия номер, като
се запазва срокът на неговото действие.
Чл. 45. (1) Авиационният оператор подава заявление за продължаване срока на
валидност на национално свидетелство за
авиац ионен оператор за спец иа лизи рани
операции не по-късно от 30 работни дни
преди срока на изтичане на валидността му.
(2) Към заявлението се прилага:
1. удостоверение за актуално състояние,
освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни
за всички лица, свързани с експлоатацията
на ВС на оператора;
3. документ за платена такса;
4. договори с подизпълнители за други
дейности, когато е приложимо;
5. лизингови договори, когато е приложимо;
6. информация за оценка на мащабите на
дейността при продължаване на срока на
валидност на националното свидетелство
за авиационен оператор за специализирани операции съгласно приложение № 2 от
наредбата.
(3) Заявлението за продължаване срока
на валидност на националното свидетелство
за авиационен оператор за специализирани
операции се разглежда по реда на чл. 44.
(4) Валидността на националното свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се продължава за срок
18 месеца.
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ОДОБРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 46. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
издава специфични одобрения за заявените
дейности от авиационния оператор.
(2) Кандидатът за издаване на специфично
одобрение подава заявление в ГД „ГВА“ не
по-късно от 30 работни дни преди началото
на планираната въздухоплавателна дейност
заедно с доказателства, че:
1. са спазени изискванията на съответната
подчаст от Регламент (ЕС) № 965/2012;
2. с ъ о т ве т н и т е елемен т и, оп ределен и
в данните, установени в Регламент (ЕС)
№ 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г.
за определяне на правила за прилагане на
сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни
средства и свързани с тях продукти, части
и оборудване, както и за сертифициране на
проектантски и производствени организации,
са взети предвид.
(3) А виационни я т оператор съх ран ява
документите по ал. 1 най-малко за времетраенето на въздухоплавателната дейност, за
която иска специфичното одобрение.
Чл. 47. Специфичните одобрения са безсрочни и се вписват в спецификациите на
САО.
Чл. 48. (1) Въздухоплавателните средства
могат да бъдат експлоатирани в определено
за целта въздушно пространство по маршрути
или съгласно процедури, когато са установени спецификации за навигация, базирана
на летателните характеристики, само ако
експ лоата ц ион ната дей нос т е вп иса на в
спецификацията към САО на авиационния
оператор.
(2) Не се изисква специфично одобрение за
операции във въздушно пространство, определено за зонална навигация RNAV (основна
зона лна навигаци я, B – R NAV), съгласно
подчаст Б от приложение V на Регламент
(ЕС) № 965/2012.
(3) За да получи одобрение за експлоатация при условията на навигация, базирана
на летателни характеристики и оборудване
(PBN) от главния директор на ГД „ГВА“,
операторът представя заявление и доказателства към него съгласно чл. SPA.PBN.105 PBN
и подчаст Б от приложение V на Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Раздел ІІ
Специфични одобрения
Чл. 49. (1) Авиационен оператор може да
извършва операции при минимални навигационни летателни характеристики (MNPS)
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съгласно чл. SPA.MNPS.100 от Регламент
(ЕС) № 965/2012.
(2) За да получи одобрение за експлоатация при минимални навигационни летателни
характеристики (MNPS) от главния директор
на ГД „ГВА“, операторът подава заявление
и доказателства към него съгласно чл. SPA.
MNPS.105 от Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 50. (1) Въздухоплавателните средства
се експлоатират във въздушно пространство,
където се използват намалени минимуми за
вертикална сепарация от 300 m (1000 ft) между
полетно ниво (FL) 290 и (FL) 410.
(2) За да получи RVSM одобрение за експлоатация от главния директор на ГД „ГВА“,
операторът подава заявление и доказателства
към него съгласно подчаст Г от приложение V
на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 51. (1) За да полу чи одобрение за
операции при намалена видимост от главния
директор на ГД „ГВА“, операторът подава
заявление и доказателства за изпълнение на
изискванията на подчаст Д от приложение V
към Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) Операторът може да извършва операции
при намалена видимост (LVO) при спазване
на изискванията на чл. SPA.LVO.110-SPA.
LVO.130 от Регламент (ЕС) № 965/2012 и
когато има одобрение от главния директор
на ГД „ГВА“ за:
1. излитане при намалена видимост (LVTO);
2. операция под стандартите за категория I
(LTS CAT I);
3. стандартна операция в категория II
(CAT II);
4. операция, различна от стандартна операция от категория II (OTS CAT II);
5. стандартна операция в категория III
(CAT III);
6. операция за подход, при която се използват усъвършенствани системи за наблюдение
(EVS) и се прилага експлоатационен кредит
за намаляване на минимумите за хоризонтална видимост по пистата за излитане и
кацане (RVR) с не повече от една трета от
публикуваната RVR.
Чл. 52. (1) Самолети с два двигателя се
използват за операции на търговския въздушен
превоз на разстояния, надхвърлящи праговото разстояние, определено в съответствие
с чл. CAT.OP.MPA.140 от Регламент (ЕС)
№ 965/2012, само ако операторът е получил
ETOPS одобрение за експлоатация от главния
директор на ГД „ГВА“ съгласно подчаст Е от
приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) За да получи ETOPS одобрение за експлоатация, операторът представя заявление
и доказателства към него съгласно чл. SPA.
ETOPS.105 и подчаст Е от приложение V на
Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 53. Операторът може да превозва разрешени за превоз по въздуха опасни товари
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след получено одобрение от главния директор на ГД „ГВА“ за тази дейност съгласно
подчаст Ж от приложение V на Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Чл. 54. (1) Авиационен оператор може
да експлоатира вертолети по правилата за
визуални полети през нощта с помощта на
система за изобразяване при нощно виждане (NVIS) само след получено одобрение от
главния директор на ГД „ГВА“.
(2) За да получи одобрение по ал. 1, операторът подава заявление и представя доказателства за изпълнение на изискванията
на подчаст З от приложение V на Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Чл. 55. (1) Вертолети могат да се използват
за подемно-товарни операции при търговския въздушен превоз само след получено
одобрение от главния директор на ГД „ГВА“.
(2) За да получи одобрение по ал. 1, операторът подава заявление и представя доказателства съгласно подчаст И от приложение V
на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 56. (1) Вертолети могат да се използват за спешна медицинска помощ (HEMS)
съгласно подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012 само след получено
одобрение от главния директор на ГД „ГВА“.
(2) За да получи одобрение по ал. 1, операторът подава заявление и представя доказателства съгласно подчаст Й от приложение V
на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Г л а в а

о с м а

НАДЗОР НАД АВИАЦИОННИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Раздел І
Надзор над авиационни оператори с права,
предоставени от Република България
Чл. 57. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ оценява авиационните оператори и контролира
компетентността им да извършват въздухоплавателни дейности в съответствие с предоставените им права по издадените САО,
разрешително, национално свидетелство или
по приета декларация.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поддържа организация за оценяването на компетентността
на авиационните оператори чрез извършване
на планови и извънредни инспекции, които
обхващат цялата дейност на авиационния
оператор или само отделни нейни елементи.
(3) Плановите и извънредните инспекции
се извършват в изпълнение на заповед на
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице, в която се определят:
1. съставът на комисията, на която се
възлага извършване на проверката;
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2. обхватът и срокът на извършване на
проверката.
Чл. 58. Комисията по чл. 57 има право да:
1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други
материали на авиационния оператор;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни/писмени обяснения на
място;
4. получи достъп до помещения, площадки
или средства за осъществяване на въздушните операции.
Чл. 59. (1) Плановите инспекции на авиационните оператори се извършват по график,
утвърден от главния директор на ГД „ГВА“
или упълномощено от него лице. Графикът
съдържа всички планови инспекции за надзор
върху дейността на авиационните оператори.
(2) За извършването на плановата инспекция авиационният оператор се уведомява
писмено най-малко три работни дни предварително.
(3) Извънредни инспекции се извършват
в следните случаи, но не се ограничават до:
1. при настъпили авиационни произшествия или сериозни инциденти с ВС на авиационния оператор;
2. при системни отклонения от нормативните изисквания, касаещи безопасността,
установени и констатирани повече от веднъж;
3. след констатирано от инспектор от
ГД „ГВА“ нарушение;
4. при постъпила жалба или сигнал и по
всяко време по решение на главния директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице.
(4) Авиационният оператор не се уведом ява предварително за провеж дането на
извънредна инспекция.
Чл. 60. (1) Инспекциите за оценяване на
т райната компетентност на авиационни я
оператор се извършват по начините, със
средствата и съгласно процедурите, регламентирани в Наръчника на инспектора.
(2) Когато в хода на инспекцията се установи, че авиационният оператор е допуснал
нарушение на приложимите изисквания и
то е довело или би могло да доведе до риск
за безопасността на извършваната дейност,
председателят на комисията по чл. 57 информира незабавно главни я директор на
ГД „ГВА“ или оправомощеното от него лице
и предлага мерки за решение във връзка с
нарушението.
(3) След прик лючване на инспекцията
авиационният оператор се запознава с резултатите от нея, включително с установените
нес ъ о т ве т с т ви я, в обобщен конс тат и вен
протокол. Копие от протокола се връчва на
авиационния оператор. Протоколът заедно
със събраните доказателства се прилага в
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делото на авиационния оператор, водено в
ГД „ГВА“.
(4) В срок до 10 работни дни след инспекцията комисията по чл. 57 класифицира
несъответствията, описани в констативния
протокол по ал. 3, и информира писмено
авиационния оператор за класифицираните несъответстви я и основани ята за тях.
Несъответствията се вписват в доклада на
комисията по чл. 57. К ласификаци ята на
несъответствията се обобщава във:
1. констатации от ниво 1 – при установено
значително несъответствие с приложимите
изисквания по отношение на процедурите
и ръководствата на организацията или на
условията, при които е издадено САО, разрешително, национално свидетелство или е
приета декларация, което води до намалена
безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите, и включват, но не
се ограничават до:
а) непредоставяне на достъп на компетентния орган до помещенията на организацията
по време на нормалното работно време, след
като ГД „ГВА“ е уведомила писмено два пъти
авиационния оператор;
б) фалшифициране на представените документи и доказателства;
в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на притежавано САО,
разрешително, национално свидетелство или
приета декларация;
г) липса на отговорен ръководител, когато
е приложимо;
2. констатации от ниво 2 – при установено
несъответствие с приложимите изисквания по
отношение на процедурите и ръководствата на
организацията или на условията, при които
е издадено САО, разрешително, национално
свидетелство или е приета декларация, което
води до намалена безопасност или сериозно
застрашава безопасността на полетите.
(5) Авиационният оператор предоставя в
ГД „ГВА“ план за коригиращи действия заедно
с анализ на причината за всяко несъответствие, както и срокове за отстраняването им
в срок до 20 работни дни от получаване на
известието по ал. 4.
(6) В срок до 10 работни дни след получаване на документите по ал. 5 комисията по
чл. 57 анализира съдържанието им и информира авиационния оператор за приемането
или отхвърлянето на представения план за
коригиращи действия.
(7) В случай на приет план по ал. 5 авиационният оператор представя доказателства в
ГД „ГВА“ за коригиране на несъответствията,
като комисията по чл. 57 ги оценява в срок
10 работни дни от получаването им, като:
1. в случай че предоставените доказателства и материали са оценени като приемливи,
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несъответствието се счита за отстранено и
авиационният оператор се уведомява писмено;
2. в случай че предоставените доказателства и материали са оценени като неприемливи, авиационният оператор се уведомява
писмено за необходимостта от предоставяне
на допълнителна информация, разяснения и
доказателства за коригиране на несъответствието, като се посочва срок за това;
3. в случай че авиационният оператор не
предостави исканата информация в определения срок или тя повторно е неприемлива,
констатациите от ниво 2 се повишават в
ниво 1, като авиационният оператор се уведомява писмено.
(8) В случай че представеният в ГД „ГВА“
план за коригиращи действия по ал. 5 бъде
отхвърлен, авиационният оператор се уведомява писмено, като му се предоставя срок
за неговото коригиране и повторно предоставяне в ГД „ГВА“. В случай на повторно
неприемане на плана по ал. 5 констатациите
от ниво 2 се повишават в ниво 1.
(9) Главна дирекция „Гражданска въздухоп ла ват ел на а д м и н ис т ра ц и я“ п ред п риема
вси чк и необходими мерк и, вк лючи телно
инспекции и одити, за коригиране на несъответствията по ал. 4.
(10) За всяка проведена инспек ци я се
съставя доклад, който съдържа дата, място,
предмет и констатации. Докладът се съхранява в служебното дело на авиационния
оператор във формат, който е достъпен, лесноизползваем и надежден.
Раздел ІІ
Инспекции на перона на въздухоплавателни
средства на оператори, намиращи се под
рег улаторни я на дзор на дру га д ърж ава,
страна – членка на ЕС, или трета страна
Чл. 61. (1) Въздухоплавателни средства,
намиращи се под регулаторен режим на друга
държава, могат да бъдат инспектирани на
перона при кацане на гражданските летища
за обществено ползване на територията на
Република България.
(2) Инспекциите на перона на гражданските летища за обществено ползване се извършват от лица, които притежават необходимата
квалификация, съгласно Приложение ІІ от
Регламент 965/12 (ARO R AMP).
(3) За придобиване на квалификация за
извършване на инспекция на перона лицата
трябва да притежават квалификация в областта на летателната годност, летателната
експлоатация и правоспособността на авиационния персонал.
Чл. 62. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
със заповед определя старши инспекторите
с право да извършват проверки на перона и
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да извършват практическо обучение и/или
обучение в процеса на работата на лица,
които ще извършват проверки на перона.
(2) Старши инспекторите по ал. 1 трябва
да отговарят на следните условия:
1. лицето да е било квалифициран инспектор по наземни инспекции на перона през
последните 3 години;
2. лицето да е извършило най-малко 36 инспекции на перона през последните 3 години.
(3) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ следи практическото обучение и/или обучението в процеса
на работата на лицата, които ще извършват
проверки на перона, провеждано от старшите
инспектори, да съответства на програмите
за обучение, публикувани от EASA.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ със
заповед може да определи старши инспектори
за провеждане на практическо обучение и/или
обучение в процеса на работата на обучавани
в други държави – членки на ЕС, лица.
Г л а в а

д е в е т а

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ
ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА ПРАВАТА НА АВИАЦИОННИЯ ОПЕРАТОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 63. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
със заповед временно спира, ограничава или
отнема правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета
декларация след представяне на доклад от
отговорния инспектор или председателя на
комисията по чл. 57.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя до главния директор на ГД „ГВА“ в резултат от
проведените инспекции над дейността на
авиационния оператор, в който се предлага
действието на САО, разрешителното, националното свидетелство или приетата декларация да бъде временно спряно, ограничено
или отнето за определен срок.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ уведомява писмено авиационния оператор в срок
до 3 работни дни от датата на издаването на
заповедта по ал. 1.
(4) В случаите, когато безопасността на
гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие
на авиационен оператор, правата по САО,
разрешителното, националното свидетелство,
издадено при условията и по реда на глава VІ
от тази наредба, или приетата декларация
могат да бъдат незабавно спрени или ограничени със заповед на главния директор на
ГД „ГВА“.
(5) Заповедите по ал. 1 и 4 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Раздел ІI
Временно спиране
Чл. 64. (1) Правата по издадено САО,
разрешително, национа лно сви детелство,
издадено при условията и по реда на тази
наредба, или приета декларация временно се
спират за срока, определен в заповедта по
чл. 63, ал. 1, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1
съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1;
2. авиационният оператор е заявил писмено
желанието си временно да бъдат спрени правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация.
(2) Авиационният оператор връща в срок до
3 календарни дни след получаване на известието по чл. 63, ал. 3 САО, разрешителното,
националното свидетелство или приетата
декларация и преустановява дейността си за
срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1.
(3) Възобновяването на временно спряната
въздухоплавателна дейност се извършва със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
след представяне в ГД „ГВА“ на доказателства от авиационния оператор за неговата
компетентност да извършва безопасно въздухоплавателна дейност и след извършване
на необходимите инспекции и представен
док лад от председателя на комисията по
чл. 57 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ писмено уведомява авиационния оператор, като
връща САО, разрешителното, националното
свидетелство или приетата декларация.
(5) В случай че авиационният оператор
не предприеме коригиращи действия в срок,
определен в заповедта по чл. 63, ал. 1, или
резултатите от инспекциите по ал. 3 не потвърждават, че авиационният оператор е в
състояние да извършва безопасно въздухоплавателна дейност, главният директор на
ГД „ГВА“ със заповед отнема САО, разрешителното, националното свидетелство или
приетата декларация и писмено уведомява
авиационния оператор.
Раздел ІІI
Ограничаване
Чл. 65. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
ограничава правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство, издадено
при условията и по реда на глава шеста от
тази наредба, или приета декларация за срока,
определен в заповедта по чл. 63, ал. 1, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1
съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1 в някоя от дейностите;
2. авиационният оператор е заявил писмено
желанието си временно да бъдат ограничени
правата по издадено САО, разрешително,
национално свидетелство или приета декларация по някоя от дейностите.
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(2) Авиационният оператор връща в срок до
3 календарни дни след получаване на известието по чл. 63, ал. 3 САО, разрешителното,
националното свидетелство или приетата
декларация и преустановява дейността си
за срока, определен в заповедта по чл. 63,
ал. 1 за ограничените права.
(3) Възобновяването на ограничени права
се извършва със заповед на главния директор
на ГД „ГВА“ след представяне в ГД „ГВА“
на доказателства от авиационния оператор,
че е в състояние да извършва безопасно
дейността, обект на ограничението, и след
извършване на необходимите инспекции и
представен доклад от председателя на комисията по чл. 57 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ писмено уведомява авиационния оператор за
извършеното възобновяване на ограничените
права.
(5) В случай че авиационният оператор
не предприеме коригиращите действи я в
срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1,
или резултатът от инспекциите по ал. 4 не
потвърждава, че е в състояние да извършва
безопасно въздухоплавателна дейност, ограничените права не се възстановяват.
Раздел ІV
Отнемане
Чл. 66. (1) Правата по издадено САО,
разреш и т ел но, на ц иона л но сви де т елс т во
или приета декларация се отнемат, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1
съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1;
2. авиационният оператор не разполага с
въздухоплавателно средство;
3. авиац ионни я т операт ор е обявен в
несъстоятелност с влязло в сила съдебно
решен ие и л и е за поч на ла п роцед у ра по
ликвидацията му;
4. e отнето удостоверението за одобрение
на организация за управление поддържането
на постоянна летателна годност по част М
от Регламент № 1321/2014;
5. е отнето удостоверението за одобрение
на организация за техническо обслужване
на въздухоплавателни средства и техническо
обслужване на компоненти, предназначени
да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства по част 145 от Регламент
№ 1321/2014, и н я ма ск л ючен дог овор с
одобрена организаци я за тех ническо обслу ж ване на възду хоплавателни средства
и техническо обслужване на компоненти,
предназначени да бъдат монтирани в тези
въздухоплавателни средства по част 145 от
Регламент № 1321/2014;
6. е отнет лицензът по Наредба № 145 от
2004 г. за условията и реда за издаване на
лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
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(ДВ, бр. 87 от 2004 г.) – за ВС, които попадат в приложното поле на Приложение II
към Регламент (ЕО) № 216/2008, или няма
сключен договор за техническо обслужване
и ремонт на авиационна техника.
(2) Заповедта за отнемане на правата по
издадено САО, разрешително, национално
сви де т елс т во и л и п рие та дек лара ц и я се
съобщава на авиационния оператор в срок
до 3 дни от датата на издаването є, като
авиационният оператор е длъжен незабавно
да преустанови извършването на въздухоплавателна дейност и да върне издаденото САО,
разрешително, национално свидетелство или
приета декларация.
(3) В списъка на авиационните оператори
се вписва актът за отнемане на издадено САО,
разрешително, национално свидетелство или
приета декларация.
(4) След отнемане на издадено САО, разрешително, национално свидетелство или
приета декларация авиационният оператор
може да кандидатства по реда за първоначално издаване на САО, разрешително,
национално свидетелство или да предостави
нова декларация.
(5) Заповедта за отнемане по ал. 1 подлежи на обжалване при условията и по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

д е с е т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА И ИЗДАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ УК АЗАНИЯ
Чл. 67. (1) Авиационният оператор подава заявление за даване на изключения по
смисъла на чл. 14, ал. 1, 4 и 6 от Регламент
(ЕС) № 216/2008 с приложени към него:
1. подробно описание на исканото изключение и срока, за който то да бъде в сила;
2. доказателства, обосноваващи необходимост та от предоставянето на исканото
изключение;
3. описание на мерките, които е готов да
въведе, в случай че изключението му бъде
предоставено.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ определя със заповед отговорен инспектор, който
разглежда подаденото заявление за даване
на изключение. Срокът за извършване на
процедурата за разглеждане на заявлението
за даване на изключение е до 30 работни дни.
(3) Отговорният инспектор изготвя доклад
до главния директор на ГД „ГВА“, съдържащ обосновано становище по исканото
изключение, както и посочване на мерките,
приложимите изисквания и предписанията,
които ще осигурят в необходимата степен
еквивалентното равнище на безопасност за
срока на действие на исканото изключение.
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(4) Главният директор на ГД „ГВА“ въз
основа на доклада по ал. 3 издава заповед за
даденото изключение, когато то не води до
дискриминация и с него се осигурява еквивалентно равнище на безопасност за срока
на даването му. Заявителят се уведомява
писмено за издадената заповед.
Чл. 68. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
по изключение може да освободи временно
от отделни изисквания авиационен оператор,
притежател на национално свидетелство,
само в случаите на подадено от него писмено
заявление. Писменото заявление задължително съдържа изискването и основанието за
изключението, методите за осигуряване на
безопасна експлоатация на ВС и сроковете за
удовлетворяване на съответните изисквания.
(2) Освобождаване от определено изискване се дава за срок не по-дълъг от 2 месеца. След изтичане на този срок, в случай
че авиационен оператор не може да докаже
съответствие с изискванията, главният директор на ГД „ГВА“ отнема предоставените
изключения.
(3) Освобождаване на авиационен оператор – притежател на национално свидетелство, повече от един път от едно и също
изискване не се допуска.
Чл. 69. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
оперативни указания, включително по прилагането на даваното изключение, което може
да бъде отнето във всеки момент, когато са
налице данни за застрашаване на оповестеното еквивалентно равнище на безопасност.
(2) Оперативните указания се разпространяват до авиационните оператори писмено
или се публикуват на страницата на ГД „ГВА“
в интернет.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „враждебна среда“ е:
1. околна среда, в която:
а) не може да се извърши безопасно принудително кацане, защото повърхността е
неподходяща;
б) пътниците на вертолета не могат да бъдат адекватно защитени от природните сили;
в) капацитетът за реагиране/възможността
за търсене и спасяване не е в съответствие
с очакваното излагане на риск; или
г) рискът от излагане на опасност на лица
или имущество на земята е неприемлив;
2. налице при всички случаи в следните
области:
а) при експлоатация над вода, площи в
открито море северно от 45° с. ш. и южно
от 45° ю. ш., определени от компетентния
орган на заинтересованата държава;
б) тези части от натоварените зони, в
които няма подходяща зона за безопасно
принудително кацане.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1, чл. 16а, т. 7 и 16 и чл. 64, ал. 8 от
Закона за гражданското въздухоплаване, като
осигурява прилагането на Регламент (ЕС)
№ 965/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 г.
за определяне на технически изисквания и
административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012),
и на регламентите за неговото изменение и
допълнение.
(2) С наредбата се прилагат решенията на
изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност № 2013/018/R,
№ 2014/009/R, № 2013/028/R, № 2013/020/R,
№ 2014/025/R за определяне на технически
изисквания и административни процедури в
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета, както и
всички решения, които ги изменят или допълват.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя
Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда
за издаване на свидетелства на авиационните
оператори и контрола върху тях (ДВ, бр. 93 от
2014 г.) и Наредба № 24 от 2000 г. за издаване
свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи
(ДВ, бр. 17 от 2000 г.).
§ 4. Всички записи и данни, съдържащи
се в регистъра по чл. 5 от Наредба № 24 от
2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани
авиационни работи, включително до деня на
отмяната є, ще продължават да се ползват от
инспекторите в ГД „ГВА“ в хода на осъществяваната от тях инспекционна дейност и ще
имат доказателствена сила на данни и записи,
вписани в действащ официален регистър.
§ 5. Всички служебни дела по чл. 5, ал. 2 от
Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи
специализирани авиационни работи на притежателите на САО – САР, които ще подадат
заявление за получаване на оправомощаващи
документи по реда на тази наредба, ще продължават да се ползват от инспекторите на
ГД „ГВА“ в хода на осъществяваната от тях
инспекционна дейност за целите на непрекъснатостта на надзора, осъществяван от ГД „ГВА“.
§ 6. Главният директор на ГД „ГВА“ дава
указания по прилагане на наредбата.
§ 7. При извънредни ситуации, като природни бедствия и аварии, главният директор
на ГД „ГВА“ дава временни разрешения за
участие в аварийно-спасителни работи.
Министър:
Ивайло Московски
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С Т Р. 4 3
Приложение № 1
към чл. 19, ал. 1, т. 3

Информация, която се предоставя за оценка на мащаба на дейността на заявителя за първоначално
издаване на САО, разрешително за високорискови специализирани търговски операции и национално
свидетелство за авиационен оператор за специализирани търговски операции
....................................................................................................................................
(наименование на търговеца)
I. Прогнозна информация за заявената въздухоплавателна дейност за една година:
№

Показател

Прогноза за периода

Пролетени часове – общо (1+2+3)

Мярка

часа

1. Пролетени часове в работа – общо, в т.ч. по типове ВС (1.1+1.2+...1.n):

часа

1.1.

часа

1.2.

часа

1.n.

часа

2. Пролетени часове в служебни прелитания – общо, в т. ч. по типове
ВС (2.1+2.2+...2.n):
2.1.

часа
часа

2.2.

часа

2.n.

часа

3. Пролетени часове в тренировки – общо, в т. ч. по типове ВС
(3.1+3.2+...3.n):
3.1.

часа
часа

3.2.

часа

3.n.
часа
II. Прогнозна информация за персонала, осигуряващ заявената въздухоплавателна дейност по т. I:
№

Показател

Прогноза за периода

1. Наети лица по трудово правоотношение (среден списъчен брой), в т.ч.:

Мярка

бр.

а) летателен персонал

бр.

б) технически персонал

бр.

2. Средства за РЗ за наети по трудови правоотношения

хил. лв.

3. Средна месечна работна заплата на 1 нает по трудово правоотношение (2:1):12 месеца
лв.
III. Прогнозна финансово-икономическа информация за необходимите финансови средства, осигуряващи персонала, съоръженията, оборудването, сградите, техническото обслужване и други, необходими
за осъществяването на заявената въздухоплавателна дейност по т. I:
№

Показател

1. Разходи за оперативна дейност (1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:
а) разходи за суровини и материали, в т.ч.:

Прогноза за периода

Мярка

хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.

– разходи за ГСМ

хил. лв.

– разходи за резервни части и окомплектовка

хил. лв.

б) разходи за външни услуги, в т. ч.:

хил. лв.

– разходи за наем (лизинг) на ВС

хил. лв.

– разходи за застраховки

хил. лв.

– разходи за обучение

хил. лв.

– разходи за техническо обслужване

хил. лв.

– разходи за летищни и аеронавигационни такси

хил. лв.

– разходи за наземно обслужване

хил. лв.

1.2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:

хил. лв.

а) разходи за амортизация

хил. лв.

б) разходи от обезценка

хил. лв.
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№
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Показател

БРОЙ 87
Прогноза за периода

1.3. Разходи за персонала, в т. ч.:

Мярка

хил. лв.

а) разходи за възнаграждения

хил. лв.

б) разходи за осигуровки

хил. лв.

1.4. Други разходи

хил. лв.

2. Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:

хил. лв.

– приходи от услуги

хил. лв.

3. Печалба (2-1)
ІV. Заявителят предоставя и последния си годишен финансов отчет, ако има такъв.
Изготвил:

Подпис на управителя,
изпълнителния директор:

(име, фамилия, длъжност)

Подпис:
Тел. за контакти:
Дата:

хил. лв.

(име, фамилия)

Печат:
Приложение № 2
към чл. 33, ал. 2, т. 6

Информация, която се предоставя за оценка на мащаба на дейността на заявителя за продължаване
на срока на валидност на разрешително за високорискови специализирани търговски операции и на
национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани търговски операции
....................................................................................................................................
(наименование на търговеца)
I. Информация за въздухоплавателната дейност:
Отчет за Прогноза Отчет от начапредход- з а т е к у - лото на годиМяр- ната ка- щата ка- ната до датата
№
Показател
ка лендарна лендарна на подаване на
година
година
заявление
(..… г.)
(...… г.)
(……….. г.)
пролетени часове – общо (1+2+3):

Прогноза
за следващата календарна
година
(……. г.)

часа

1. пролетени часове в работа – общо, в т.ч. по часа
типове ВС (1.1+1.2+.....1.n):
1.1.
часа
1.2.

часа

1.n.

часа

2. пролетени часове в служебни прелитания – часа
общо, в т. ч. по типове ВС (2.1+2.2+.....2.n):
2.1.
часа
2.2.

часа

2.n.

часа

3. пролетени часове в тренировки – общо, в т.ч. часа
по типове ВС (3.1+3.2+.....3.n):
3.1.
часа
3.2.

часа

3.n.
часа
II. Информация за персонала, осигуряващ въздухоплавателната дейност
Отчет за Прогноза
п ред ход- з а т ек уМяр- ната ка- щата ка№
Показател
ка лендарна лендарна
година
година
(..… г.)
(...… г.)
1. Наети лица по трудово правоотношение
(среден списъчен брой), в т.ч.:
а) летателен персонал
б) технически персонал

бр.
бр.
бр.

по т. I:
Отчет от началото на годината до датата
на подаване на
заявление
(……….. г.)

Прогноза
за следващата календарна
година
(……. г.)
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Прогноза
з а т ек ущата календарна
година
(...… г.)

Отчет от началото на годината до датата
на подаване на
заявление
(……….. г.)

Прогноза
за следващата календарна
година
(……. г.)

2. Средства за РЗ за наети по трудови правоот- хил.
ношения
лв.
3. Средна месечна работна заплата на 1 нает по лв.
трудово правоотношение (2:1):12 месеца
III. Финансово-икономическа информация за финансовите средства, осигуряващи персонала,
съоръженията, оборудването, сградите, техническото обслужване и други за осъществяването на
въздухоплавателната дейност по т. I :
Отчет за Прогноза Отчет от нача- Прогноза
п ред ход- з а т ек у- лото на годи- за следваната к а- щата ка- ната до датата щата ка№
Показател
Мярка
лендарна лендарна на подаване на лендарна
година
година
заявление
година
(..… г.)
(...… г.)
(……….. г.)
(……. г.)
1.

Разходи за оперативна дейност
хил. лв.
(1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1. Разходи за суровини, материали и хил. лв.
външни услуги, в т.ч.:
а) разходи за суровини и материали, в т. ч.: хил. лв.
– разходи за ГСМ

хил. лв.

– разходи за резервни части и
окомплектовка
б) разходи за външни услуги, в т.ч.:

хил. лв.

– разходи за наем (лизинг) на ВС

хил. лв.

– разходи за застраховки

хил. лв.

– разходи за обучение

хил. лв.

– разходи за техническо обслужване

хил. лв.

хил. лв.

– разходи за летищни и аеронавигаци- хил. лв.
онни такси
– разходи за наземно обслужване
хил. лв.
1.2. Разходи за амортизация и обезценка, хил. лв.
в т.ч.:
а) разходи за амортизация
хил. лв.
б) разходи от обезценка

2.

хил. лв.

1.3. Разходи за персонала, в т.ч.:

хил. лв.

а) разходи за възнаграждения

хил. лв.

б) разходи за осигуровки

хил. лв.

1.4. Други разходи

хил. лв.

Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:

хил. лв.

– приходи от услуги

хил. лв.

3.

Печалба (2-1)

хил. лв.

4.

Просрочени задължения:

хил. лв.

Х

Х

а) към персонала

хил. лв.

Х

Х

б) за осигуровки

хил. лв.

Х

Х

г) към бюджета

хил. лв.

Х

Х

Изготвил:

(име, фамилия, длъжност)

Подпис:
Тел. за контакти:
Дата:
8610

Подпис на управителя,
изпълнителния директор:
Печат:

(име, фамилия)
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 19
от 20 октомври 2016 г.

за кредитните посредници
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра) по
Закона за кредитите за недвижими имоти на
потребители (ЗКНИП);
2. документите и информацията, необходими
за вписването, както и редът за предоставянето
им от лицата, които възнамеряват да извършват
дейност като кредитни посредници;
3. редът и условията, при които кредитни
посредници, регистрирани в Република България, уведомяват Българската народна банка
(БНБ) за намерението си да извършват дейност
по кредитно посредничество и предоставяне
на съвет в друга държава членка.
Необходими документи за регистрация
Чл. 2. (1) За да бъде вписано в регистъра,
лице, което възнамерява да извършва дейност
като кредитен посредник, подава до БНБ писмено заявление и регистрационен формуляр по
образец на БНБ. Документите за регистрация
се представят на хартиен носител, а регистрационният формуляр и документите по ал. 4
и ал. 5, т. 5 – в електронен вид, подписани с
квалифициран електронен подпис.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа следната
информация:
1. име, презиме, фамили я, ЕГН/ЛН и
постоянен адрес в Република България за
физическите лица, съответно наименование,
ЕИК, седалище и адрес на управление – за
юридическите лица;
2. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН, постоянен адрес и заемана длъжност – за лицата,
които управляват и представляват кредитния
посредник – юридическо лице;
3. дали заявителят е сключил договори с
кредитори за извършването на дейност като
обвързан кредитен посредник;
4. aко заявителят е сключил договор/и по
смисъла на т. 3 – наименование и ЕИК на
всеки от кредиторите, с които е обвързан, а
ако кредиторите са от други държави членки – държавата и търговския регистър, в който
е вписан всеки от тях, заедно с регистрационния му номер или еквивалентно средство за
идентификация в този регистър и начина, по
който тази регистрация може да се провери;
5. дейностите по кредитно посредничество,
които ще извършва, и дали ще предлага услугата по предоставяне на съвет.
(3) Ако заявителят възнамерява да извършва
дейност в други държави членки, той посочва
поотделно всяка от тях, под каква форма ще
извършва дейността (директно или чрез клон),
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дали ще предоставя съвет в съответната държава, а ако е обвързан – услугите на кои от
кредиторите, с които е обвързан, ще предлага
в съответната държава членка.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. документи, доказващи, че заявителят
има сключена и изцяло заплатена годишна
застраховка „Професионална отговорност“ съгласно делегиран Регламент (ЕС) № 1125/2014
на Комисията от 19 септември 2014 г. за допълнение на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на регулаторните технически стандарти за
минималната застрахователна сума по застраховката „Професионална отговорност“
или минималния паричен размер на сходната
гаранция, която трябва да притежават кредитните посредници (ОВ, L 305/1 от 24.10.2014 г.),
валидна в Република България, съответно и
на територията на държавите членки, в които
възнамерява да извършва дейност;
2. копия на сключените договори с кредиторите, с които заявителят е обвързан, когато
е приложимо;
3. документ за платена такса по чл. 8, т. 1;
4. формуляр за уведомяване за упражняване
на свободата на установяване, съответно на
предоставяне на услуги – в случаите, когато
заявителят възнамерява да извършва дейност
в друга държава членка.
(5) Заявителите – физически лица, и лицата,
които ще управляват и представляват заявителя – юридическо лице, прилагат:
1. заверено копие на документ за самоличност на физическото лице;
2. нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование;
3. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ в случай, че физическото
лице не е български гражданин;
4. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско
дружество, освен ако са с възстановени права;
5. попълнен въпросник-декларация по образец за придобити познания и компетентност
в областите по чл. 48, ал. 2 и 3 ЗКНИП и за
репутация.
(6) Лицата по чл. 51, ал. 7 ЗКНИП изпращат писмено уведомление и регистрационен
формуляр по образец на БНБ.
Вписване в регистъра и отказ за вписване
Чл. 3. (1) Българската народна банка разглежда представените документи по реда на
чл. 52 ЗКНИП и вписва заявителя в регистъра, ако са изпълнени всички условия за
регистрация.
(2) При спиране на срока по чл. 52, ал. 4
ЗКНИП БНБ уведомява заявителя.
(3) Лицата, подали уведомления по чл. 2,
ал. 6, се вписват в регистъра в срока по чл. 52,
ал. 1 ЗКНИП.
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(4) Българската народна банка отказва
вписване при наличие на основанията в чл. 54,
ал. 1 ЗКНИП.
(5) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, или оправомощено
от него длъжностно лице вписва или отказва
вписване в регистъра със заповед.
Заличаване от регистъра
Чл. 4. (1) За заличаване от регистъра на
кредитния посредник – физическо лице, по
негово писмено искане лицето подава заявление до БНБ.
(2) За заличаване от регистъра на кредитен
посредник – физическо лице, при смърт поне
един от неговите наследници подава заявление,
към което прилага удостоверение за наследници
и заверено копие на смъртен акт.
(3) За заличаване от регистъра на кредитния
посредник – физическо лице, при поставянето
му под запрещение заявлението се подава от
настойника или попечителя, като се прилагат
документи за влязло в сила решение на компетентния съд и копие от акта за назначаването
на настойника, съответно попечителя.
(4) За заличаване от регистъра на кредитния
посредник – едноличен търговец, по негово
искане той подава заявление до БНБ, в което
посочва дали прекратява само дейността по
кредитно посредничество или дейността като
едноличен търговец.
(5) За заличаване от регистъра на кредитен
посредник – юридическо лице, по негово искане
заявлението се подава от лицето или лицата,
които го управляват и представляват по данни
от Търговския регистър, или от изрично упълномощено за това лице с нотариално заверено
пълномощно, като се посочва основанието
за заличаване по чл. 55, ал. 2 ЗКНИП. Към
заявлението се прилага решение на общото
събрание на съдружниците или акционерите
или на едноличния собственик на капитала,
ако се прекратява юридическото лице, а за
прекратяването на дейността по кредитно
посредничество – решение на компетентния
орган съгласно устава (дружествения договор).
(6) В случаите по ал. 1, 4 и 5 към заявлението се прилага декларация, че кредитният
посредник няма неизпълнени задължения към
кредитори и/или потребители.
(7) Българската народна банка заличава от
регистъра кредитния посредник при наличие на
основанията по чл. 55, ал. 3 – 5 и ал. 8 ЗКНИП.
(8) Заличаването от регистъра се извършва
със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Уведомяване за промени след вписване в
регистъра
Чл. 5. (1) Лице, вписано в регистъра, уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна
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в информацията, представена във връзка с
вписването в регистъра, като прилага документ за платена такса по чл. 8, т. 2 и когато
е приложимо – документи, удостоверяващи
промяната. В този случай БНБ има правомощията по чл. 52, ал. 2 ЗКНИП.
(2) Регистрационният формуляр и въпросниците-декларации за физическите лица – кредитни посредници, и за управляващите и представляващите юридическите лица – кредитни
посредници, съдържащи новите обстоятелства,
се представят в електронен вид.
(3) Уведомяването се счита за приключено
след проверка на данните и документите по
ал. 1 и 2 и одобряване от БНБ на въведената
актуализирана информация от кредитния посредник в електронните формуляри.
(4) Регистрираните кредитни посредници
представят копие на документи за актуална
застраховка „Професионална отговорност“
съгласно чл. 2, ал. 4, т. 1 преди датата на изтичане на предходната.
Уведомяване за намерението за извършване на
дейност в друга държава членка
Чл. 6. (1) Регистриран кредитен посредник,
който възнамерява да извършва дейност в друга държава членка, изпраща в БНБ писмено
уведомление със съдържание съгласно чл. 2,
ал. 3 и прилага документ за платена такса по
чл. 8, т. 2.
(2) Когато заявлението за регистрация по
чл. 2, ал. 1 съдържа уведомление за намерение
кредитният посредник да извършва дейност в
друга държава членка, срокът по чл. 57, ал. 4
ЗКНИП тече от вписване на посредника в
регистъра.
Съхранение на данните
Чл. 7. Българската народна банка съхранява
всички документи, представени на хартиен
носител и в електронен вид от кредитните
посредници за вписването им в регистъра и за
заявените промени, в срок 5 години от датата
на заличаване от регистъра на съответния
кредитен посредник или от датата на отказа
за регистрация.
Такси
Чл. 8. Българската народна банка събира
такса за административните разходи, свързани
с разглеждането на:
1. заявление за вписване в регистъра –
3000 лв.;
2. уведомление за промяна на подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства по
чл. 53, ал. 1, т. 3 – 5 ЗКНИП – 500 лв.
Допълнителнa разпоредбa
§ 1. (1) Всички документи на чужд език,
представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен
от Министерството на външните работи, от
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консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа или от лице,
сключило договор за преводи с Министерството
на външните работи, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Подуправителят на
БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“,
може да поиска отделни частни документи от
съществено значение за преценката относно
спазването на изискванията на тази наредба
да бъдат с нотариална заверка на подписите
на лицата, които са ги издали.
(2) При първоначална регистрация и промени формулярите се попълват на български
език, а в електронен вид се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Заключителнa разпоредбa
§ 2. (1) Тази наредба се издава на основание
чл. 51, ал. 3 и § 11 Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и е приета с
Решение № 115 от 20.10.2016 г. на Управителния
съвет на Бълг арската народна банка.
(2) Подуправителят на БНБ, ръководещ
управление „Банков надзор“, може да издава
указания по прилагането на тази наредба.
Управител:
Димитър Радев
8614

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 52
от 21 октомври 2016 г.

за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на
фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване
Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и
начинът за отчисляване на инвестиционната
такса, събирана от пенсионноосигурителните
дружества при управлението на фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.
Чл. 2. Инвестиционната такса по чл. 201,
ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
се начислява всеки работен ден като задължение на фонда за допълнително задължително
пенсионно осигуряване (фонда) към пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.
Чл. 3. Размерът на инвестиционната такса
за всеки работен ден се определя по следната
формула:
,
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където:
D е размерът на инвестиционната такса
за деня;
А – стойността на нетните активи в края
на предходния работен ден;
n – броят на календарните дни от предходния работен ден до текущия работен ден,
включително текущия;
Рl – броят на календарните дни в годината,
в която попада съответният ден „l“;
il – размерът на инвестиционната такса в
процент за съответния ден „l“, определен в
правилника на фонда.
Чл. 4. Инвестиционната такса се превежда
по сметка на пенсионноосигурителното дружество от паричните средства на фонда до 5-о
число на месеца, следващ отчетния месец, в
размер, определен по следната формула:
,
където:
M е размерът на инвестиционната такса
за месеца;
N – броят на работните дни в месеца;
Dk – размерът на инвестиционната такса за
работен ден „k“.
Чл. 5. Дължимата сума за инвестиционната
такса се утвърждава всеки месец по ред, определен от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.
Чл. 6. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се
наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени от
длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“.
(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“, или от упълномощено
от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 201, ал. 2 от Кодекса за
социално осигуряване и е приета с Решение
№ 162-Н от 21 октомври 2016 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
8645
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ
И ПРАВИЛА

за организиране на хазартни игри в игрално
казино
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези общи игрални условия и
правила се регламентират минималните изисквания, които се спазват при организирането
на хазартни игри в игрално казино.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри
в игрално казино са длъжни да спазват тези
общи игрални условия и правила, включително и при изготвяне на съответните условия и
правила, които представят за утвърждаване
от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по
чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Общи изисквания
Чл. 3. В игралното казино се поставят на
видно място:
1. удостоверение за издаден лиценз – копие
или оригинал, както и
2. утвърдените игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално
казино по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Чл. 4. В игралното казино залозите се
извършват в левове и/или друга валута, която е вписана в издаденото на организатора
удостоверение за издаден лиценз и е отразена
в игралните условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино,
представени от организатора и утвърдени от
ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Ч л. 5. (1) Орга н изат ор ът на хазар т н и
игри в игрално казино е длъжен постоянно
да поддържа необходимата касова и банкова
наличност.
(2) Касовата наличност в игралното казино
представлява парична сума, която служи за
изплащане на печалбите от провежданите
хазартни игри. Размерът на минималната
касова наличност се определя съобразно броя
на игралните маси и игралните автомати
и възможностите за спечелване на премия
джакпот. Размерът на минималната касова
наличност се вписва в игралните условия и
правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, представени от организатора
и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ. Размерът на утвърдената минимална касова наличност трябва да позволява по
всяко време изплащане на всяка спечелена
сума в размер до 5000 лв. след приключва-
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не на играта. Служителите, отговарящи за
организирането на хазартните игри в игралното казино, задължително трябва да имат
непрекъснат достъп до касовата наличност
и при поискване от длъжностните лица на
ДКХ с контролни функции да я предоставят
за проверка.
(3) Банковата наличност в игралното казино представлява парична сума, която служи
за изплащане на печалбите от провежданите
хазартни игри. Размерът на минималната
банкова наличност се определя съобразно
броя на игралните маси и игралните автомати. Размерът на минималната банкова
наличност се вписва в игралните условия и
правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, представени от организатора
и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ. Размерът на банковата наличност се
удостоверява от организатора при поискване
от длъжностните лица на ДКХ с контролни
функции в тридневен срок.
Чл. 6. (1) В игралното казино се експлоатира игрално оборудване, което съответства по
брой, наименование, тип, версия, производител, идентификационен номер, удостоверение
за одобрен тип, брой игрални места и вид на
залога на вписаното в издаденото на организатора удостоверение за издаден лиценз и се
инсталира за експлоатация или се деинсталира
във/от игралното казино в срок до 14 дни след
получаването на това удостоверение.
(2) След модификация, конвертиране или
рециклиране на игрално оборудване е необходимо да бъде поставена допълнителна
табела с информация за годината и за лицето,
извършило модификацията, конвертирането
или рециклирането.
Чл. 7. (1) При поискване от длъжностните
лица на ДКХ с контролни функции следва да
се осигури достъп до данните за проведените
хазартни игри в игралното казино.
(2) Гейм мениджърът на игралното казино съхранява външни принадлежности към
игралното оборудване (ключове и др.) и при
извършване на проверка от длъжностни лица
на ДКХ с контролни функции ги предоставя
за осигуряване на достъп до устройствата за
текущ контрол.
Чл. 8. Хазартни игри в игрално казино
се организират на игрални маси и с игрални
автомати. Игралното оборудване, разположено
в игралното казино, трябва да отговаря на
изискванията на чл. 72 ЗХ и на Общите технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване.
Чл. 9. За осигуряване спазването на изискванията при организирането на хазартните
игри в игралното казино задължително условие е в казиното да присъстват следните
длъжностни лица на организатора:
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1. гейм мениджър (главен инспектор, игра
в казино), който осъществява общия контрол
и е отговорен за:
a) правилното прилагане на правилата за
провеждане на игрите в казиното;
б) законосъобразното провеждане на игрите;
в) правилното функциониране на игралното
оборудване;
г) реда в игралното казино и действията
на служителите;
д) решаването на възникнали спорове в
игралното казино, свързани с провеждането
на хазартните игри;
е) определяне на седмичния график за
работата на служителите на казиното;
ж) ежедневното отразяване в специален
регистър на рекламациите, направени от играчите, и възникналите инциденти;
з) отчитането на резултатите от игралните
маси;
и) достъпа на лица в казиното и точното
воденето на специален регистър на посетителите;
2. пит бос, който е ръководител на игри
на игрални маси или група игрални маси и
ръководи смяната на служителите, обслужващи тези игрални маси; пит босът е пряко
подчинен на гейм мениджъра, осъществява
контрол и носи отговорността за:
а) общото състояние на игралните маси и
правилното организиране на игрите;
б) определянето на продължителността на
работните смени на крупиетата по време на
работа на казиното;
в) разпределението на крупиета, инспектори
и събирачи на чипове (чипъри) по игралните
маси;
г) отчитането на резултатите при приключване на игралните маси;
3. инспектор на маса, който е пряко подчинен на пит боса, осъществява контрол и
отговаря за:
а) правилно протичане на игрите на игралната маса, която наблюдава;
б) правилните действия на крупието, което
води играта;
в) законосъобразност в действи ята на
играчите;
г) правилното решаване на възникнали
спорове в процеса на играта, в рамките на
своята компетентност;
д) навременното информиране на длъжностното лице, на което е подчинен, за нарушения по време на играта на игралните маси;
4. крупие (дилър) на игрална маса, който
е пряко подчинен на инспектора на маса,
осъществява контрол и отговаря за:
а) правилното протичане на играта на
игралната маса;
б) спазване на правилата на играта от
страна на участниците;
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в) продажбата на чипове и други удостоверителни знаци на играчите;
г) приемането на залози и изплащането на
печеливши комбинации и числа;
5. чипър (събирач на чипове) на игрална
маса, който е пряко подчинен на инспектора
на маса и отговаря за:
а) своевременното събиране на чипове и
други удостоверителни знаци;
б) правилното сортиране по цветове и брой
на чипове и други удостоверителни знаци;
6. слот мениджър (ръководител на игрите)
на игри с игрални автомати, който осъществява общия контрол и е отговорен за:
а) правилното прилагане на правилата за
провеждане на игрите с игрални автомати в
казиното;
б) законосъобразното провеждане на игрите;
в) правилното функциониране на игралните автомати;
г) реда в зоните за осъществяване на игри с
игрални автомати и действията на персонала;
д) решаването на възникнали спорове,
свързани с осъществяването на хазартните
игри с игрални автомати;
е) определяне на седмичния график за
работата на персонала на казиното;
ж) отчитането на резултатите от игрите с
игрални автомати;
з) достъпа на лица до зоната с игри с игрални автомати в казиното;
и) удостоверяването и изплащането на
печалби;
7. крупие на игрални автомати, което
отговаря за:
а) задействането на игрално оборудване,
което е пригодено да се задейства от крупие;
б) съхраняването и отчитането на получените суми за залози;
в) установяването на печелившата комбинация и съответния размер на печалбата;
г) отчитането и изплащането на печалби;
8. касиер в игралното казино, който е пряко
подчинен на гейм мениджъра и има следните
задължения и отговорности:
а) продава и изплаща чипове и други
удостоверителни знаци, утвърдени от ДКХ,
на участниците в игрите;
б) предава чипове и други удостоверителни знаци за зареждането на игралните маси,
вписани предварително като зареждане в протоколите за зареждането на игралните маси;
в) участва при приключването на игралните маси и цялостния финансов резултат
на казиното;
г) отговаря за точното и своевременното
отразяване на продадените чипове и други
удостоверителни знаци и изплатени печалби
на участниците в игрите в казиното;
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д) води на отчет предадените на крупиетата чипове и други удостоверителни знаци
за зареждане на масата;
е) отговаря за съответствието между предадените чипове и други удостоверителни знаци
по буква „д“ и отчетените при приключването на игралните маси пари, чипове и други
удостоверителни знаци;
9. контрольор-регистратор, който е пряко
подчинен на гейм мениджъра на игрите в
казиното и има следните задължения и отговорности:
а) води специален регистър по утвърден
от ДКХ образец за всички посетители на
казиното на хартиен и електронен носител;
б) не допуска лица, чието присъствие е
забранено по ЗХ;
10. вътрешна охрана, която е пряко подчинена на гейм мениджъра и носи отговорност
за вътрешния ред и предотвратяването на
инциденти в игралното казино.
Раздел ІІІ
Общи правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино
Чл. 10. В игралните условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално
казино, представени от организатора и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11
ЗХ, се посочват редът и начинът за участие
в хазартни игри, правилата за провеждане на
игрите, удостоверителни знаци за участие,
определяне на печелившите комбинации,
контролът по време на игрите и след тяхното
приключване и задълженията на организатора
и участниците.
Чл. 11. (1) В игралните казина могат да
се организират на игрални маси следните
хазартни игри: „Американска рулетка“, „Блек
Джак“, „Пунто Банко“, „Карибиан казино
стъд покер“, „Казино покер със 7 карти – три
затворени и четири отворени“ и „TEX AS
HOLD’EM POKER“.
(2) Организаторът на хазартни игри описва подробно правилата на игрите по ал. 1 в
утвърдените от ДКХ правила по чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ, като се съобразява с описаните в
настоящия раздел минимални изисквания за
тези видове игри.
(3) В игралните казина може да се провеждат и други хазартни игри след подаване
на искане до ДКХ за промяна на игралните
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, представени
от организатора по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11
ЗХ и само след утвърждаването им от ДКХ.
В правилата на организатора следва да се
опишат редът и начинът за участие, правилата
за провеждане на играта, удостоверителни
знаци за участие, определяне на печелившите
комбинации, контролът по време на игрите
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и след тяхното приключване и задълженията
на организатора и участниците.
Чл. 12. (1) Участието в хазартната игра
„Американска рулетка“ се извършва чрез чипове, закупени от касиера на казиното и/или
от крупието на масата. Играта се провежда
от специално обучен персонал на казиното
чрез приемане на залози от играещите, привеждане на игралното оборудване за игра в
действие, обявяване на печеливши числа и
изплащане на печалби. Играта на игрална
маса „Американска рулетка“ се обслужва
задължително от крупие на масата, което
води играта, приема залози, уточнява некоректно поставени залози, продава чипове и
изплаща печелившите числа в чипове в хода
на играта и участва при приключването на
масата. По преценка на организатора играта
може да се обслужва и от допълнителен служител на казиното (крупие-чипър). Играта на
всяка отделна маса „Американска рулетка“
се наблюдава от инспектор на масата, който
контролира действията на крупието, крупиечипъра и играещите.
(2) Играта започва със завъртането на
колелото на рулетката и топчето в обратната
на колелото посока от крупието. Крупието
подканя играчите да залагат на игралната
маса, като в определен от него момент обявява край на залагането. След окончателното
установяване на топчето в колелото крупието
обявява печелившeто число и цвят, като го
маркира със специален знак (доли) и пристъпва към събиране на губещите залагания
и изплащане на печалбите. При следващата
игра крупието завърта колелото в посока,
обратна на предишното завъртане. Когато в
рулетката попадне жетон, друг предмет или
крупието изпусне топчето, без да го завърти,
се обявява нова игра.
(3) При рулетката се извършват следните
залагания:
1. залог на 1 число – стрейтъп; при печалба
залогът се изплаща 35 пъти;
2. залог на 2 числа – сплит; при печалба
залогът се изплаща 17 пъти;
3. залог на 3 числа – стрийт; при печалба
залогът се изплаща 11 пъти;
4. залог на 4 числа – корнър; при печалба
залогът се изплаща 8 пъти;
5. залог на 6 числа – сикс лайн; при печалба
залогът се изплаща 5 пъти;
6. залог на една дузина или колона; при
печалба залогът се изплаща 2 пъти;
7. залог на прости (семпли) шансове: четни,
нечетни, червено, черно, числата от 1 до 18,
числата от 19 до 36; при печалба, залогът се
изплаща 1 път;
8. залог на едно число на колелото и съседните му две отляво и отдясно в съответния
сектор – кол бетс; при печалба залогът на
печелившото число се изплаща 35 пъти;
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9. залог на сектор (нула и съседните числа в сектора) – воазен де зиро; при печалба
залогът на печелившето число се изплаща
в с ъо т вет с т вие с ъс схема за печел и вш и
комбинации, приложена от организатора и
утвърдена от ДКХ.
(4) Във всички комбинации на семплите
шансове не участва нулата. Тя се взема като
отделно число, на което може да се залага.
Когато играчът е заложил на нула, той печели
35 пъти, както и на пълен номер.
(5) Играта на игралната маса „Американска
рулетка“ се прекратява при приключване на
работното време или при липса на желаещи
за игра на тази маса играчи.
(6) В случаите, когато играта на игрална
маса се прекратява поради приключване на
работното време, крупието на масата задължително обявява три последни игри, като след
края на всяка съобщава колко игри остават
до приключване на игрите.
Чл. 13. (1) Играта „Блек Джак“ се играе с една, четири, пет или шест колоди по
52 карти. Участието в игра на игрална маса
„Блек Джак“ се извършва чрез закупуване
на чипове от касиера на казиното и/или от
крупието на масата. Играта „Блек Джак“ се
обслужва задължително от крупие на масата,
което води играта, приема залози, уточнява
некоректно поставени залози, продава чипове
и изплаща печелившите комбинации от карти в чипове в хода на играта и участва при
приключването на масата.
(2) Играта започва с извършване на залози
от страна на играещите върху разграфените
места (бокс) на платното върху игралната
повърхност на масата и се провежда, както
следва:
1. колодите с карти се размесват от крупието пред играчите, след което един от тях ги
разсича с карта за отсичане; тази част от картите, с лицето на първата карта, се поставя
върху останалите карти; колодата се отсича
от крупието, като картата за отсичане остава
в тестето и тестето се поставя в обувката;
2. преди изваждането на първата карта
крупието обявява край на залагането и пристъпва към раздаване на картите;
3. крупието раздава картите пред играещите открито, по посока на часовниковата
стрелка, на всеки играч по една карта и една
за себе си; след това крупието повтаря раздаването и всеки играч получава втора карта,
без крупието;
4. играчът се стреми да получи общ сбор
от картите 21 или възможно най-близко, като
с думата „карта“ изисква от крупието толкова карти, колкото смята, че са му необходими;
с израза „не“ играчът дава да се разбере, че
не желае повече карти;
5. крупието започва да раздава карти на
себе си, след като е приключил раздаването
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за всички играчи; той няма право да тегли
повече карти, ако е достигнал 17 или повече,
а при 16 и по-малко е задължен да тегли нови.
(3) Играчът може да направи печеливша
комбинация „Блек Джак“ (асо и една картина или десятка) само от първите раздадени
две карти. В този случай направеният залог
му се изплаща в съотношение 3 към 2, освен
ако крупието не получи също комбинация
„Блек Джак“. Тогава залогът нито губи, нито
печели, освен ако играчът предварително не
е поискал „равни чипове“ (ивън мъни) при
залога.
(4) При постигане на печеливша комбинация „Блек Джак“ от играч и при изтеглена
първа карта за банката (асо, картина или
десятка), играчът има право да поиска да му
бъдат изплатени равни на залога му чипове
(ивън мъни).
(5) Равни чипове (ивън мъни) се изплащат само при раздадени първи две карти за
играчите.
(6) Застраховка на залога срещу комбинация
„Блек Джак“ на банката може да се направи
само ако първата карта на крупието е десетка, картина или асо. В случай че банката не
прави „Блек Джак“, застраховката се губи.
(7) Застраховка може да се направи при карта за банката 7, 8, 9, 10, картина или асо
срещу изтегляне на десетка или картина. Ако
крупието при тази първа карта не изтегли
десетка или картина, застраховката се губи.
(8) Застраховката може да бъде в размер,
равен на залога или половината му, и се поставя на определено за целта поле, указано
върху игралната маса. Застраховка може да
се направи само при раздадени две карти и
се изплаща задължително в съотношение 2
към 1 към направения залог за застраховка.
(9) Когато играчът събере обща сума на картите 21 или сума, по-близка до 21 от тази на
банката, с изтеглени повече от две карти,
печалбата е равна на залога. Когато сборът
от картите на играча е по-малък от този на
крупието или надвишава 21, той губи залога,
а ако е равен на сбора от картите на банката, нито губи, нито печели и раздаването
приключва. Ако крупието изтегли за банката
комбинация от карти, по-голяма от 21, банката
губи и крупието изплаща залозите на всички
играчи, независимо от техните комбинации
от карти.
(10) След раздадените първи две карти играчът може да удвои залога (ДАБЪЛ ДАУН),
но след дублирането има право да получи
само една карта.
(11) Ако първите две карти, които играчът
получи, са от еднаква стойност, той може да
ги раздели (СПЛИТ). В този случай той следва
да направи залог, равен на първоначалния,
под втората от двете карти и може да иска
допълнително произволен брой карти.
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(12) Ако след разделянето се случат отново
еднакви карти, играчът може да предприеме
действията, посочени в ал. 11. След делението
може да се удвоява залогът, като след удвояването се получава само една карта. Когато
се прави деление на картите, асото с картина
или десетка не образуват комбинация „Блек
Джак“, а само комбинация 21.
(13) Асата се броят за 1 или 11, картините
за 10, а останалите карти – по съответната
им стойност.
(14) Играта спира, след като раздаваните карти се изчерпат до картата за отсичане.
Чл. 14. (1) Играта „Пунто Банко“ се играе
с осем колоди по 52 карти (за голяма маса)
или с 4 колоди по 52 карти за малка маса.
След разбъркване (грубо и фино) картите се
предоставят на някого от играчите за „отсичане“. Използват се 2 карти за отсичане. След
„отсичане“ с първата карта за отсичане тя се
поставя накрая така, че да закрива лицевата
част на последната карта (с оглед на това да
не се вижда последната карта), след което
кру пието взема 20 – 30 карти (от ст рана
на картата за отсичане) и разстила първите
десетина карти, отброява 8 карти и поставя
втората карта за отсичане след седмата карта.
След това картите се поставят в обувката и
играта започва.
(2) Всеки играч може да направи своя
залог в един от боксовете, където е обозначено мястото за залога. Всеки играч може да
залага на „Пунто“ или „Банко“. Третият вид
залагане е на „Тай“. Размерът на минималния
и максималния залог в трите вида залагания
се определя от организатора и се утвърждава
от ДКХ.
(3) Печалбата в играта се определя по
следните начини:
1. печалбата на „Пунто“ – 1:1 заложена
сума;
2. печалба на „Банко“ – 95 % от залога;
при заплащането на „Банко“ се изчисляват
не 95 %, а останалите 5 %, които се изваждат
от общата сума на залога;
3. печалба на „Тай“ – когато се получи равен
резултат от точки между „Пунто“ и „Банко“,
залага се отделно в началото на играта и се
изплаща 8:1.
(4) Играта се провежда при следната схема:
БАНКО

ПУНТО

1. Тегли карта винаги Тегли карта винаги при
при 0, 1, 2
0, 1, 2, 3, 4, 5
2. Когато „Пунто“ из- При 6, 7 = стой
тегли следните карти:
„Банко“ тегли карта
3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
4. 2, 3, 4, 5, 6, 7

Стой при 8

5. 4, 5, 6
6. 6, 7

Стой при 9
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(5) Картите се раздават в следния порядък:
1. преди всяка ръка една или повече карти
може да се изваждат от игра в зависимост
от правилата, предложени от организатора
и утвърдени от ДКХ;
2. раздават се по две карти, като винаги
първата карта се поставя на „Пунто“; след
раздаването на две карти на всеки следващите карти се раздават в зависимост от схемата;
3. когато едната от двете страни има 8
или 9 (максимален брой) точки, печалбата е
„натурална“; тогава крупието обявява печелившия, например: „Пунто“, „Банко“.
(6) Крупието е длъжно винаги да обявява
на глас точките на всяка страна след всяка
изтеглена карта.
(7) След обявяване на печелившия крупието първо взема изгубените залози, след
което заплаща печелившите. Когато излезе
първият жокер, крупието обявява „последна
ръка“ (раздават) от тази обувка, след което картите се разбъркват и играта започва
отново.
Чл. 15. (1) Играта „Карибиан казино стъд
покер“ е хазартна игра на игрална маса с
една колода от 52 карти.
(2) Влизането в играта се извършва чрез
залог, поставен на специално разграфен за
целта кръг (анте).
(3) След влизането в играта играчът получава пет карти с лицето надолу, крупието
тегли за банката четири карти с лицето надолу и пета открита карта.
(4) След като играчът си разгледа картите,
без да ги показва на никого друг на масата,
има право да подмени една от картите си или
да купи шеста карта. Подменянето на карта
става, като играчът поставя картата, която
иска да смени, с лицето надолу върху масата,
поставя залог, равен на антето, и получава
нова карта от крупието. Ако играчът не иска
да подмени, а иска да закупи шеста карта,
може да я получи от крупието, като извърши
нов залог на антето, равен на първия.
(5) След като получи всички искани карти,
за които е заплатил нужните залози, играчът
решава дали да продължи играта, или да
излезе от нея. Ако играчът излезе от играта – губи първоначалните си залози (анте).
Ако реши да продължи играта, играчът трябва
да удвои направените до момента залози с
нови чипове, а крупието открива закритите
четири карти на банката.
(6) Крупието играе само с комбинация от
асо и поп или по-голяма комбинация от карти и после сравнява своите карти с тези на
играча. А ко комбинацията от картите на
играча е по-голяма от тази на крупието, той
получава равна сума (1-1) от анте и бонус от
залагането при следната схема за изплащане
на бонусите:
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1. 1-1 – 1 чифт или по-малко;
2. 2-1 – 2 чифта;
3. 3-1 – тройка;
4. 4-1 – кента;
5. 5-1 – кольор;
6. 7-1 – фул;
7. 20-1 – каре;
8. 50-1 – кент флеш;
9. 100-1 – кент флеш роял.
(7) Ако крупието няма никаква комбинация от карти или по-малка от асо с поп, не
изплаща залога на играча, а само антето (1-1).
(8) Ако крупието има минимум комбинация асо и поп и по-голяма, е длъжен да
изплати антето (1-1) и втория залог на играча
по реда, указан в схемата по ал. 6, само ако
играчът има по-голяма комбинация.
(9) Ако картите на крупието са по-високи
от тези на играча, то играчът губи залога си
и крупието взема анте и залога.
(10) Играчът може да направи залог за
премия (БОНУС БЕТ), който е различен от
описаните дотук, и да получи печалба, ако
комбинацията от неговите първи пет карти
е, както следва:
1. кент флеш роял – 5000:1;
2. кент флеш – 1000:1;
3. каре – 250:1;
4. фул – 150:1;
5. кольор – 100:1.
(11) Залогът на премия БОНУС БЕТ се
определя от организатора и се утвърждава
от ДКХ.
(12) При наличие на система за джакпот
с натрупване (прогресивен) комбинациите,
на които се изплаща джакпотът, печалбите
за различните печеливши комбинации и минималният и максималният залог на премия
БОНУС БЕТ се определят от организатора
и се утвърждават от ДК Х.
Чл. 16. (1) В играта „Казино покер“ със
7 карти – три затворени и четири отворени“,
играчите играят един срещу друг, а казиното
взема комисиона от всяка ръка за обслужването им.
(2) Играта започва, като всички играчи
влизат със залог „Анте“, след което крупието
раздава на всеки играч по две карти, обърнати
с лицето надолу (затворени), и по една карта,
обърната с лицето нагоре (отворена).
(3) Раздаването на картите започва от
лявостоящия на крупието играч и се върти
по часовниковата стрелка по цялата маса.
(4) Първи ят ру нд за за лагане започва
играчът с най-ниска карта, като спазва максимумите и минимумите на масата.
(5) Играта и залаганията продължават
от този играч по посока на часовниковата
стрелка.
(6) Следващият играч след този, който
открива, има право да избере един от следните варианти на игра:

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

1. да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което значи, че
не взема повече участие в започналата игра;
2. да заложи в ПОДА сума, равна на тази,
която е заложил първият играч;
3. да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като
сложи в ПОДА сума, по-голяма от тази на
първия играч, която е съобразена с максимума на масата.
(7) След РЕЙСИНГ всички играчи, които
искат да продължат играта, са длъжни да изравнят залозите си със залога на този, който
е направил РЕЙСИНГ. След това изравняване
крупието раздава на всеки участващ в играта
още една карта, обърната с лицето нагоре
(отворена), и отново започва залагането както в първия случай, с едно изключение този
път, че играчът с най-висока комбинация
от двете карти с лице нагоре започва пръв
залагането.
(8) От втория рунд и всички останали
рундове на играчите е позволено да пасуват
(ЧЕКИНГ), което означава, че те могат да
продължат играта, без да слагат пари в ПОДА.
(9) Когато седем карти са раздадени на
всеки играч, две с лицето надолу, четири с
лицето нагоре и последната с лицето надолу,
играчите съставят най-добрата си комбинация
от карти, като избират от тези седем само
пет карти.
(10) Окончателно има 5 рунда със залози:
първи – след първите т ри раздадени карти, и след това рунд на залагане за всяка
нова карта, която е раздадена. Залагането
продължава, докато:
1. остане само един играч в играта и този
играч взема всички пари, които са в ПОДА;
2. двама, трима или повече играчи са
заложили равни пари в ПОДА, след като е
раздадена седмата карта.
(11) След приключване на залагането картите се обръщат и играчът, който държи
най-висока комбинация за тази ръка, печели
ПОДА. Ако двама играчи имат еднакви по
сила комбинации в ръката, то ПОДЪТ се
дели между тях.
(12) Под р еж д а не т о н а ком би н а ц и и т е
от карти по сила е следното:
1. „РОЯЛ ФЛЕШ“ (ROYAL FLUSH) – пет
поредни най-високи по стойност карти от
една боя, например асо, поп, дама, вале и
десетка пики;
2. „МАЛЪК ФЛЕШ“ (RUNNING FLUSH) –
всички останали пет поредни карти от една
боя, но не до асо, например 5, 6, 7, 8, 9 купи;
3. „К АРЕ“ – четири карти с еднаква стойност, например 4;
4. „ФУЛ Х АУС“ (FULL HOUSE) – три еднакви карти и две еднакви карти, например
дама, дама, дама, 5, 5;
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5. „ФЛЕШ“ (FLUSH) – пет карти от една
и съща боя, но не поредни, например асо,
10, 9, 6, 2 купи;
6. „К ЕНТА“ (STR A IGHT) – пет поредни карти от различни бои, например 9 купа,
8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия;
7. „ТРОЙК А“ (THREE OF A KIND) – три
карти с еднаква стойност, например три попа,
другите две карти са различни;
8. „ДВА ЧИФТА“ (T WO PA IRS) – два
чифта от еднакви карти, например две аса
и две 7 и някаква друга карта;
9. „Е Д И Н Ч ИФТ “ (ON E PA I R) – д ве
еднакви карти, например две валета и три
различни други карти;
10. „ВИСОКА КАРТА“ (HIGH CARD) – когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата
по стойност.
(13) Ако двама играчи имат един и същи
тип комбинация от карти, печели този с
най-висока, например ако първият играч
има чифт аса, а вторият – чифт десетки,
печели първият. Ако чифтовете са еднакви
по стойност, се вземат под внимание останалите карти, например: ако единият играч
държи: шест, шест, поп, дама и двойка, а
другият: шестица, шестица, поп, десетка и
деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.
(14) В тази игра са разрешени два различни варианта на залагане в зависимост
от желанието на клиентите:
1. „РАЗДЕЛЕН М А КСИМ У М“ – минималният и максималният залог се определят от организатора на хазартни игри и се
утвърждават от ДК Х.
2. „ЛИМИТ НА ПОДА“ – максимумът на
залога ще бъде равен на стойността на парите,
които са в ПОДА по време на извършване
на залагането.
(15) При вариант на залагане с РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ комисионата за казиното
ще бъде равна на сумата от минималния
залог, например: ако залогът е от 10 000 до
50 000 лв., комисионата за всяка ръка ще
бъде 10 000 лв. При залагане на ЛИМИТ
НА ПОДА комисионата за казиното ще бъде
минимум 3 %, максимум 5 % от всеки ПОД.
Ч л. 17. (1) Иг рата „TEX AS HOLD’EM
POKER“ се играе с една колода от 52 карти.
Всяка ръка се обслужва задължително от
крупие, както и от инспектор, отговарящ и
наблюдаващ игрите на игралните маси.
(2) Тази игра е разновидност на играта
„Покер“. В тази игра играчите играят един
срещу друг, а казиното взема комисиона за
обслужването им, наречена „рейк“ (rake).
Рейкът (Rake) като част от Пота (Pot), който
казиното получава като възнаграждение (пе-
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чалба) за извършените услуги – предоставяне
на материалната база, дилърите и правилата
за извършване на играта, се определя от
мениджмънта на казиното, който определя
условията за формирането му и сумата на
„рейк“ (rake) от различните игри, утвърдена
от ДКХ в игралните условия и правила по
чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. Потът се образува от
всички суми, които играчите са заложили
по време на играта. За да започне ръка, се
изисква да има минимум двама играчи, а
максимумът на играчите на масата е единадесет.
(3) Една ръка се състои от четири рунда – започва с начални залози и завършва
със спечелване на Пот. В тази игра на всеки
играч се раздават по две „закрити“ карти,
обърнати с лицето надолу. Раздават се и пет
„открити“ карти, обърнати с лицето нагоре,
разположени пред крупието в централната
част на масата, които са общи за всички
играчи. Играчът, който направи най-силна
комбинация от „отворените“ общи пет карти
на масата и своите две „затворени“ карти,
печели Пота.
(4) Раздаването на картите и залаганията
за всеки рунд започват от играча, лявостоящ
на играча, притежаващ бутона (обозначителен
предмет за „въображаем дилър“ на игралната маса), и са по посока на часовниковата
стрелка. При старта на първото раздаване за
ръката крупието разбърква картите и отсича
тестето. Това важи и за всяка следваща ръка.
(5) Ръка на „TEXAS HOLD’EM POKER“ започва, като: лявостоящият на „въображаемия
дилър“ играч поставя в Пота залог, наречен
„малко тъмно“ (small blind); лявостоящият
играч на този, направил „малко тъмно“, поставя в Пота залог, наречен „голямо тъмно“
(big blind). Играта продължава в следната
последователност:
1. след като първите двама са направили
своите залози „на тъмно“, според правилата,
крупието започва раздаването на картите за
първи рунд; в първия рунд на всеки играч
се раздават по две карти, обърнати с лицето
надолу (затворени);
2. „ПЪРВИ РУНД“ – рундът започва играчът, лявостоящ на направилия „голямо
тъмно“ (big blind), като той има следните
възможности за игра:
а) да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което
ги отделя настрана;
б) да заложи в Пота сума, равна на „голямо тъмно“ (big blind);
в) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като
за лож и в Пота су ма, по-гол яма от тази
на предишния играч; в първи рунд всеки
следващ играч разполага с горепосочените
възможности;
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3. за лагането продъл жава следващи ят
играч по посока на часовниковата стрелка,
докато се изредят всички играчи; играчите,
направили „малко тъмно“ и „голямо тъмно“,
имат възможността да вдигат залога (РЕЙСИНГ) по време на първия рунд само ако
няма РЕЙСИНГ преди това от други играчи;
в случай че той не вдигне залога, се раздава
следваща карта; първи рунд, както и всеки
следващ продължават дотогава, докато има
играчи, желаещи да залагат суми в Пота, т.е.
играчите могат да вдигат залозите си повече
от един път на рунд; ако няма желаещи да
вдигат залога си и всички са заложили равни суми в Пота, се преминава към следващ
рунд на залагане;
4. „ВТОРИ РУНД“ – след приключване на
първи рунд на залагане крупието „изгаря“
(изчиства) най-горната карта в тестето, като
я поставя от лявата си страна, обърната с
лицето надолу; след това крупието раздава
на масата три общи карти (flop), обърнати
с лицето нагоре (отворени), които участват
в комбинация за всеки играч; играчът, лявостоящ на „въображаемия дилър“, започва
залагането във втори рунд, като може:
а) да пасува (чекинг), което означава, че
може да продължи играта, без да слага пари
в Пота; ако следващият играч вдигне залога,
то този, който е пасувал, за да продължи да
играе, когато дойде неговия ред, трябва да
заложи в Пота сума, равна на последния направен залог в същия рунд; ако не отговори на
последния направен залог – напуска играта;
б) да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което
ги отделя настрани;
в) да заложи в Пота сума, равна на тази,
която е заложил играчът преди него (ДА
ОТГОВОРИ), и да продължи играта;
г) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като
заложи в Пота сума, по-голяма от тази на
предишния играч;
5. във втори рунд всеки следващ играч
разполага с горепосочените възможности;
6. след приключване на залаганията за
втори рунд крупието отново „изгаря“ найгорната карта в тестето и раздава на масата
четвърта обща карта, обърната с лицето
нагоре (отворена), която също у частва в
комбинацията от карти за всеки играч;
7. „ТРЕТИ РУНД“ – залаганията за трети
рунд, както и за четвърти, започва играчът,
лявостоящ на „въображаемия дилър“, като
поставя в Пота сума не по-малка от минимума на масата; отново след като всички
играчи приключат със залаганията за трети
рунд, крупието „изгаря“ най-горната карта
и раздава на масата петата последна обща
(river) карта, обърната с лицето нагоре (отворена);
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8. „ЧЕТВЪРТИ РУНД“ – след приключване на залаганията за последния рунд всеки
играч обръща „затворените“ си карти с лицето нагоре, за да се определи най-високата
комбинация от карти, която печели Потът;
Потът се печели от играча с най-силната
комбинация от карти; след обръщането на
всички „затворени“ карти крупието пресмята
сумата, заложена в Пота; отделя Рейка (rake)
от Пода и го поставя в специална каса на
масата, след което предава останалата сума
в Пота на печелившия/те;
9. печелившите комбинации се подреждат
по сила без значение от цвета, както следва:
а) „КЕНТФЛЕШ“ (Straight Flush) – пет поредни карти от една боя, например осмица,
деветка, десетка, вале, дама купи;
б) „К АРЕ“ (Four of a kind) – четири карти
с еднаква стойност, например 4 попа;
в) „ФУЛ Х АУС“ (Full House) – три еднакви карти и две еднакви карти, например
дама, дама, дама, 5, 5;
г) „ФЛЕШ“ (Flush) – пет карти от една и
съща боя, но не поредни, например асо, 10,
9, 6, 2 купи;
д) „KEHTA“ (Straight) – пет поредни карти
от различни бои, например 9 купа, 8 спатия,
7 пика, 6 каро, 5 спатия;
е) „ТРОЙК А“ (Three of a kind) – три карти с еднаква стойност, например три попа,
другите две карти са различни;
ж) „ДВА ЧИФТА“ – два чифта от еднакви карти, например две аса и две 7 и някаква
друга карта;
з) „ЕДИН ЧИФТ“ (PA IR) – две еднакви карти, например две валета и три различни карти;
и) „ВИСОК А К АРТА“ (High card) – когато
липсва която и да е от горните комбинации,
например пет абсолютно различни карти, от
които се взема най-високата по стойност.
(6) В „TEX AS HOLD’EM POKER“ са разрешени два различни начина на залагане в
зависимост от желанието на играчите:
1. „ЛИМИТ НА ПОДА“ – при РЕЙСИНГ
участникът има право да заложи максимална
сума, равна на сумата, натрупана в Пота до
момента на извършване на залога;
2. „БЕЗ ЛИМИТ НА ПОДА“ – при РЕЙСИНГ участникът има право да залага и
суми, по-големи от тази, натрупана в Пота
до момента.
Чл. 18. Участието в игрите с игрални автомати се извършва чрез залози в български
левове и/или чуждестранна валута, вписани
в удостоверението за издаден лиценз.
Чл. 19. (1) Системата за управление на
игралните автомати, съдържаща програмните носители, се монтира в защитена част
от кабинета (кутията) така, че да позволява
запечатване.
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(2) Устройствата за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи)
трябва непрекъснато да съхраняват информация за общо въведени и общо изплатени
к реди т и, вк лючи т елно п ри внезапно изключване на игралния автомат независимо
от причината.
(3) При включено захранване игралните
автомати трябва да осигуряват звукова и/или
светлинна сигнализация в следните случаи:
1. отваряне на врата на кабинета на игралния автомат;
2. спечелване на премия джакпот или
друга печалба.
Чл. 20. (1) Печалбите, реализирани при
игрите с игрални автомати, се изплащат в
брой след приключване на съответната игра
за суми до утвърдената минимална касова
наличност, но не повече от 5000 лв.
(2) Изплащането на паричните и предметните печалби на стойност над минималната
касова наличност се извършва в срок до
три дни след датата, на която е спечелена
печалбата. За удостоверяване на правото да
бъде получена печалбата организаторът или
упълномощено от него лице издава документ, удостоверяващ размера на печалбата,
игралното съоръжение, на което е спечелена,
трите имена на лицето, спечелило печалбата,
и датата, на която е спечелена.
Чл. 21. (1) Изплащането на печалби:
1. до 5000 лв. се допуска в брой;
2. над 5000 лв. се извършва задължително
по банков път.
(2) При поискване служител от игралното
казино е длъжен да издаде счетоводен документ, удостоверяващ размера на изплатената
печалба. Вторият екземпляр на документа
остава за съхранение и контрол в игралното казино и се представя на длъжностните
лица от ДКХ.
Чл. 22. При прекъсване на електрическото
захранване на игралния автомат по време
на игра се изплаща сумата на натрупания
кредит до момента съгласно показанията на
устройството за текущ контрол (електронни
и/или електромеханични броячи) след възстановяване на електрическото захранване.
Чл. 23. (1) Игралните автомати в казиното
могат да се свързват помежду си за постигане
на премия джакпот.
(2) Всяка джакпот система трябва да има
трайно закрепена табела, съдържаща четлива
оригинална маркировка за наименование,
тип, версия, производствен номер и производител. В случаите, когато в софтуера на
игрален автомат е инкорпориран софтуерен
модул, извършващ отчисления на предвидения
процент за премия джакпот, и в удостоверението за издаден лиценз на организатора този
автомат е вписан като изпълняващ функциите
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на мастерсървър за джакпот системата, то
за оригинална маркировка се приема тази
на автомата – мастерсървър.
(3) Джакпот системите могат да се ползват от организатора след вписването им в
удостоверението за издаден лиценз. Джакпот
системите се инсталират и експлоатират в
игралното казино, съответно се деинсталират
в срока по чл. 6, ал. 1.
(4) Размерът на отчисленията и условията
за изплащане на джакпота се посочват в игралните правила, утвърдени от ДКХ, на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. Джакпот
системи могат да се свързват в електронна
мрежа между две и повече игрални казина.
Чл. 24. (1) Джакпотът не може да остава
в полза на организатора, освен в случаите
на прекратяване на лиценза по чл. 35 ЗХ.
Натрупаните отчисления за премия джакпот
се вписват в месечния отчет за съответната
джакпот система при деинсталирането є.
Натрупаните отчисления за премия джакпот
на деинсталирана система се разпределят
като парична печалба – посредством бонус
игри, турнири или по друг начин, посочен в
игралните правила, утвърдени от ДКХ.
(2) При инсталиране или деинсталиране
на джакпот система се съставя протокол
(сервизен), подписан от организатора или
служителите в игралното казино и лицето,
извършило инсталирането/деинсталирането.
Протоколът се представя при поискване на
длъжностните лица от ДК Х с контролни
функции, извършващи проверка.
(3) Свързването на игралните автомати в
джакпот система трябва да позволява извършването на проверка от контролните органи,
както и достъп до устройството за формиране
на джакпот с цел неговата идентификация.
Раздел ІV
Общи игрални условия и правила за организиране на допълнителни (бонус) игри и
турнири
Чл. 25. (1) Организи рането на доп ъ лнителни (бонус) игри в игрално казино се
извършва само ако такива са предвидени в
утвърдените от ДКХ условия и правила на
организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Преди провеждане на всяка допълнителна (бонус) игра организаторът уведомява
ДКХ за периода на провеждане и за условията
и правилата, при които ще се организира.
(3) Условията и правилата за организиране
на допълнителна (бонус) игра се поставят на
видно място в игралното казино и съдържат
минимум следната информация:
1. условия за участие;
2. видове и размери на паричните и/или
предметните награди;
3. условия за спечелване на обявените
парични и/или предметни награди;
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4. начин на обявяване на резултата от
играта.
(4) Паричните и предметните награди при
допълнителните (бонус) игри са за сметка на
организатора и не могат да се формират от
премиите джакпот при игралните автомати
освен в случаите по чл. 24.
Чл. 26. (1) В игралното казино се допуска
организирането на турнири на игрални маси и
игрални автомати, ако същите са предвидени
в условията и правилата на организатора,
утвърдени от ДКХ, по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Условията и правилата за организиране
и провеждане на турнири се регламентират
в игралните условия и правила на организатора за организиране на хазартни игри
в игрално казино, утвърдени на основание
чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(3) Условията и правилата за организиране
на турнири на игрални маси и игрални автомати трябва да съдържат минимум следната
информация:
1. лице, отговорно за законосъобразното
провеждане на турнирите;
2. цена за допускане до участие – начин
на формиране и разпределение (такса, комисиона, награден фонд и др.);
3. вид и размер на печалбата – парична
или предметна;
4. период на провеждане на турнирите;
5. начин на формиране на наградния фонд
за участниците;
6. условия и правила за спечелване на
обявената печалба – парична или предметна;
7. начин на обявяване на всеки печеливш
участник;
8. начин и срокове за изплащане на паричните и предоставяне на предметните награди.
Чл. 27. Всички разходи, свързани с придобиване на предметната награда от печелившия
участник, са за сметка на организатора.
Раздел V
Спорове
Чл. 28. Спорове, възникнали при или по
повод на провеждане и участие в игра на
игрална маса или игрален автомат, между
участник и длъжностно лице, отговорно за
провеждането є, се решават от гейм мениджъра веднага след възникване на спора.
Чл. 29. Игрите на игралните маси задължително се записват и се съхраняват
минимум за срок 72 часа от провеждането
на съответната игра.
Чл. 30. (1) Играта на всяка отделна маса
се наблюдава от инспектор на масата, който
контролира работата на крупието и играещите
и решава възникналите спорове в рамките
на своята компетентност.
(2) В случай, когато играчът не е удовлетворен от решението на инспектора, спорът се
отнася до гейм мениджъра. Той има право
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да измени решението на инспектора по своя
преценка, като единствено се ръководи от
правилата на играта.
Чл. 31. (1) Когато възникналият спор не се
разреши от гейм мениджъра, задължително
се изготвя протокол. В протокола се вписват:
1. адрес на игралното казино и данни за
организатора;
2. предмет на спора, когато се отнася до
провеждане или участие в игра;
3. показания на броячи за въведени и
изплатени суми на съответния игрален автомат (при спор за участие в игри с игрални
автомати);
4. натрупана премия джакпот на системата,
към която е включен игралният автомат (при
спор за участие в игри с игрални автомати);
5. индивидуализиращи данни за участника
в играта и за гейм мениджъра;
6. подписи на гейм мениджъра и участника в играта;
7. дата на съставяне.
(2) В тридневен срок от изготвянето на
протокола организаторът на хазартните игри
е длъжен да изпрати копие от него и направения видеозапис на проведената конкретна
хазартна игра на игрална маса или игрален
автомат до ДКХ.
(3) В срока по ал. 2 участникът, чиито
интереси са засегнати при възникналия спор,
може да подаде писмено оплакване до ДКХ,
като приложи всички относими доказателства. Препис от оплакването се изпраща до
организатора на игрите, който в тридневен
срок от получаването му е длъжен да изпрати
до ДКХ писмени обяснения.
(4) В случай че участникът в играта не
съдейства или откаже да предостави личните
си данни или да подпише протокола по ал. 1,
същият се подписва от крупието, чиито имена,
точен адрес и ЕГН се вписват в протокола. В
тридневен срок от изготвянето на протокола
организаторът на хазартните игри е длъжен
да изпрати копие от него до ДКХ.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези общи игрални условия и правила
отменят Общите задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино, приети на заседание
на ДКХ на 10.07.2013 г. с протокол № 15 (ДВ,
бр. 67 от 2013 г.).
§ 2. Тези Общи игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално
казино са приети на заседание на ДКХ на
21.10.2016 г. с протокол № 000030-11624 на
основание чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗХ и влизат в
сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател:
Огнемир Митев
8632
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ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

за игрални казина по отношение на вида
на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези общи изисквания се регламентират минималните изисквания при
организиране на хазартни игри в игрално
казино по отношение на вида на помещенията или сградата или обособена част от
нея, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри
в игрално казино са длъжни да спазват тези
общи изисквания, включително и при изготвянето на съответните задължителни изисквания, които представят за утвърждаване
от Държавната комисия по хазарта (ДК Х) по
чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Изисквания по отношение на вида и разпределението на помещенията
Чл. 3. Игралното казино е сграда или
обособена част от сграда със самостоятелен вход, в което се организират хазартни
игри на игрални маси и игрални автомати.
А дресът на игралното казино, в което се
организират игрите, трябва да е вписан в
удостоверението за издаден лиценз на организатора на хазартни игри като обект, в
който се организират игрите.
Чл. 4. В игралното казино могат да се
извършват помощни и спомагателни дейности
при спазване на нормативно установените
изисквания за съответната дейност.
Чл. 5. (1) Игралното казино трябва да
има обособен вход за посетители, на който
да е монтирана табела, съдържаща информация за наименованието на организатора
на хазартните игри и работното време на
казиното.
(2) На информационното табло по чл. 45,
ал. 3 ЗХ, монтирано непосредствено до входа
на игралното казино, трябва да са посочени
данни за контакт с ДК Х – адрес на интернет
страницата, електронна поща и телефон на
ДК Х.
(3) Когато игралното казино има повече
от един вход, от който може да се осъществи
достъп на посетители, изискванията по ал. 1
и 2 се прилагат за всеки един от тези входове.
Чл. 6. Когато входовете за посетители
на игралното казино представляват главни
входове на игралното казино по смисъла на
§ 1 от допълнителната разпоредба на Наредбата за правилата, начините, техническите
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способи и изискванията за измерване на
отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта,
приета с ПМС № 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77
от 2012 г.), всеки един от тях трябва да отговаря на изискването на чл. 44, ал. 1 ЗХ.
Чл. 7. (1) Игралното казино трябва да
е с площ, позволяваща разполагането на
минималния брой игрални маси и игрални
автомати съгласно изискванията на чл. 72,
ал. 1 ЗХ.
(2) За игралните автомати в игралното
казино трябва да се спазва изискването за
минимална площ по чл. 68, ал. 2 ЗХ.
Чл. 8. (1) В игралното казино трябва да
бъдат осигурени:
1. място за съхранение на оръжие;
2. място за регистриране на посетителите
и за водене на регистър по образец (приложението) съгласно изискванията на чл. 74,
ал. 1 ЗХ;
3. обособено помещение за касиер, задължително защитено със стъкло или решетка,
за закупуване на удостоверителни знаци за
участие в игрите и разплащане с участниците
в хазартните игри, което задължително се
оборудва със:
а) огнеупорен сейф за съхранение на касовата наличност;
б) метален шкаф за съхранение на чипове
и други удостоверителни знаци, утвърдени
от ДК Х, с парична стойност (кеш чипове);
в) шкаф за съхранение на протоколите за
приключване на маси;
4. място с разположено табло, указващо
курса на валутите, използвани в казиното
за работа с различните валути;
5. обособено помещение/я за съхранение
на следното оборудване:
а) техническо оборудване за видеонаблюдение и съхраняване на информацията от него;
б) техническо оборудване, подпомагащо
системите в игралното казино;
в) техническо оборудване за базирани
игри, когато в игралното казино се предлагат такива.
(2) За помещенията по т. 3 и 4 организаторът е длъжен да гарантира използването
на контролиран достъп и сигурност на информацията.
Раздел ІІІ
Ремонт на игрално оборудване в игрално
казино
Чл. 9. (1) При ремонт на игрално оборудване се попълва сервизен протокол между
сервизни я тех ник на п роизводи тел я и ли
вносителя и организатора.
(2) Организаторът съхранява в игралното
казино екземпляра на сервизния протокол и
при поискване от страна на длъжностни лица
на ДК Х с контролни функции го предоставя.
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Раздел ІV
Не о б х о д и м о т е х н и ч е с к о о б о р у д в а н е з а
контрол
Чл. 10. Игралното казино трябва да разполага със система за проверка за наличие
на оръжие.
Чл. 11. (1) Игралното казино задължително трябва да бъде снабдено с техническо
оборудване за конт рол, като минима лно
за д ъ л ж и т елно условие е пос та вянет о на
видеокамери.
(2) Видеокамерите трябва да са с разделителна способност, позволяваща идентификация на лицата, които се намират в
игралното казино. Зоните на видимост на
видеокамерите трябва да обхващат цялата
площ на игралното казино, цялото игрално
оборудване, местата и помещенията по чл. 8.
(3) Записите от видеокамерите се съхраняват от организатора най-малко 72 часа. В
случай на възникнал спор, свързан с организираните в игралното казино хазартни игри,
записите се съхраняват до приключване на
проверката от контролните органи на ДК Х.
Чл. 12. Помещенията по чл. 8, т. 3 и 5
допълнително трябва да бъдат снабдени със:
1. бутон за връзка с алармен звънец при
охраната на казиното;
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2. бутон за връзка с МВР и/или лицензираната охранителна фирма, осъществяваща
цялостната охрана на игралното казино.
Чл. 13. Техническото оборудване за контрол, използвано в игралното казино, трябва
да отговаря на действащите нормативни и
технически изисквания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези общи изисквания отменят Общите задължителни изисквания за игрални
казина по отношение на вида на сградата,
м и н и ма л ната п лощ, разп ределен ие т о на
помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, приети на заседание
на ДК Х на 10 юли 2013 г. с протокол № 15
(ДВ, бр. 65 от 2013 г.).
§ 2. Тези Общи изисквания за игрални
казина по отношение на вида на сградата,
м и н и ма л ната п лощ, разп ределен ие т о на
помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол са приети на заседание
на ДК Х на 21.10.2016 г. с протокол № 00003011624 на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗХ и
влизат в сила в деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.
Председател:
Огнемир Митев
Приложение
към чл. 8, ал. 1, т. 2

Регистър по чл. 74 от Закона за хазарта
Карта

8633

Клиент

Дата и час на
Дата на Вид, номер и издател на НациоЕГН/ЛНЧ
Адрес
регистрация
раждане документ за самоличност налност
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИ ПРАВИЛА

за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри
в игрално казино и задължителни образци
за счетоводна отчетност
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) Тези общи правила установяват
минималните изисквания, които трябва да
се спазват от организаторите на хазартни
игри в игрално казино при организиране на
работата, финансовия контрол и отчитане
на резултатите при провеждане на този вид
хазартни игри.
(2) Организаторите на хазартни в игрално казино са длъжни да спазват тези общи
правила, включително и при изготвянето
на съответните правила, които представят
за у твърж даване от Държавната комисия
по хазарта (ДК Х) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от
Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Правила за организация на работа и счетоводна отчетност
Чл. 2. (1) Организаторът на хазартни игри
в игрално казино отговаря за цялостната
организация на дейността и на счетоводната отчетност, която да гарантира точното
отчитане на всички операции, свързани с
игрите, при спазване на действащото законодателство, тези правила и утвърдените им
правила по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Организаторът е длъжен да води подробна отчетност и да съхранява информация, необходима за осъществявания от ДК Х
държавен надзор върху хазарта.
(3) Организаторът е длъжен да осигури
спазването на установените с тези правила
изисквания от слу ж ителите, обслу ж ващи
игралното казино.
Ч л. 3. (1) Орга н изат ор ът на хазар т н и
игри е длъжен да води следните отчети и
протоколи:
1. дневен и месечен отчет за игрални
автомати в иг ра лно казино – по образец
съгласно приложения № 1 и 2;
2. протокол за зареждане и приключване
на игрална маса в игрално казино по образец
съгласно приложение № 3;
3. протокол за баланс на касата в игрално
казино по образец съгласно приложение № 4;
4. дневен протокол за приключване на
игралното казино по образец съгласно приложение № 5;
5. месечен протокол за приключване на
игралното казино по образец съгласно приложение № 6;
6. месечен отчет за премии джакпот в
игралното казино по образец съгласно приложение № 7;
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7. месечна справка при обединен джакпот от взаимносвързани джакпот системи
в игрални казина по образец съгласно приложение № 8;
8. месечен отчет за изплатени парични
и предметни награди при бонус игри или
т у рни ри в иг ра лното казино по образец
съгласно приложения № 9 и 10;
9. протокол за допълнително зареждане на
игрална маса в игрално казино по образец
съгласно приложение № 11.
(2) Данните в съответните отчети и протоколи по ал. 1 се попълват своевременно,
точно и пълно и се подписват от всички
служители, посочени в съответния образец.
Чл. 4. (1) Показанията на устройствата за
текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи) на всеки игрален автомат
в игралното казино се записват ежедневно
в дневния отчет (приложение № 1).
(2) В края на всеки месец данните от
дневните отчети на игралните автомати за
съответния месец се обобщават в месечен
отчет (приложение № 2).
(3) В дневните и месечните отчети за
игрални автомати се записват поотделно за
всеки игрален автомат в игралното казино
данните за получени и изплатени суми за
участие в хазартната игра.
Чл. 5. (1) Протоколът за зареждане и приключване за игралните маси (приложение
№ 3) се води за всяка една маса в игралното
казино поотделно.
(2) Зареждането на игралните маси се
извършва ежедневно, като преди началото на
играта касиерът под контрола на гейм мениджъра и пит боса, удостоверен с подписа на
всеки един от тях, предава на крупието пълен
комплект чипове и други удостоверителни
знаци, утвърдени от ДК Х, за всяка маса,
като предаването се отразява в протокола
(приложение № 3).
(3) Когато по време на игра се налага
допълнително зареждане на игралната маса,
се съставя протокол за допълнително зареждане на игрална маса в игрално казино
(приложение № 11). Протоколът задължително се изготвя в два екземпляра, подписва
се от гейм мениджъра, касиера, пит боса
и к ру пието на маса, като ориг ина лни я т
екземпляр остава в касата на казиното, а
копието задължително се пуска от крупието
в касата на масата. При отчитане на масата
тези протоколи се изваждат и стойностите
им се попълват в полето „допълнително
зареж дане“ на протокола за зареж дане и
приключване (приложение № 3), а копието
от протокола за допълнително зареждане
се прикрепя към протокола за зареждане
и приключване на игралната маса и става
неразделна част от него.
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(4) Размерът на допълнителното зареждане
се определя от гейм мениджъра и не може
да бъде различен от:
1. половината от стойността на първоначалното зареждане;
2. равен на стойността на първоначалното
зареждане;
3. равен на два п ът и п ървонача лното
зареждане.
(5) Възможните размери на първоначалните зареждания на игралните маси в игралното казино се определят от организатора в
игралните условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино, които
се утвърждават от ДК Х по реда на чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ. Размерът на първоначалното
зареждане на игралните маси може да бъде
променян само след утвърждаване от ДК Х
по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални
условия и правила с вписани промени.
(6) Видовете валута, с които се работи в
игралното казино, могат да бъдат променяни
само след вписване в издаденото на организатора удостоверение за издаден лиценз
и утвърждаване от ДК Х по реда на чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални условия и правила
с вписани промени.
(7) Приключването на игралната маса се
извършва задължително в присъствието на
касиера, гейм мениджъра и пит боса (инспектора), като резултатите се отразяват в
протокола (приложение № 3).
(8) Парите в брой, получавани от продажбата на чипове и други удостоверителни
знаци, задължително се пускат от крупието
в касата на масата. При приключване на
игралната маса парите се преброяват и се
описват в протокола (приложение № 3), като
се добавят към крайния резултат.
(9) Чиповете, дадени като бакшиш, се
отчитат в протокола за зареждане и приключване отделно от резултата, получен за
игралната маса.
Чл. 6. Протоколът за баланс на касата в
игралното казино (приложение № 4) задължително се подписва от касиер и от лице,
оправомощено от организатора на хазартни
игри да извърши проверка на касата.
Чл. 7. (1) Данните от приключването на
всички игрални маси и игрални автомати в
игралното казино се обобщават и вписват в
дневен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 5).
(2) В края на всеки месец данните от дневните отчети на игралните маси и игралните
автомати за съответния месец се обобщават
в месечен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 6).
Чл. 8. (1) Данните в месечния отчет за премии джакпот (приложение № 7) се записват
текущо през месеца, като в края на месеца
спечелените премии джакпот се обобщават
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единствено за системи, които не натрупват
(връщат) стойностите на печелените премии
джакпот в броячите на автоматите.
(2) Месечните отчети за премии джакпот
се водят поотделно за всяка една джакпот
система, инсталирана и експлоатирана в
игралното казино.
(3) Данните в месечната справка при
обединен джакпот от взаимносвързани джакпот системи (приложение № 8) се записват
текущо през месеца, като в края на месеца
спечелените премии джакпот се обобщават.
Чл. 9. (1) Данните в месечния отчет за
изплатени парични и предметни награди от
проведените бонус игри и/или турнири в
игралното казино (приложение № 9 и приложение № 10) се записват текущо през месеца,
като в края на месеца се обобщават.
(2) Месечните отчети за изплатени парични
и предметни награди при бонус игри и/или
турнири се водят поотделно за всяка една
бонус игра и за всеки турнир, проведени в
игралното казино.
Раздел ІІІ
Правила за финансов контрол
Чл. 10. (1) Дневните и месечните отчети
и протоколите по чл. 3 се попълват и подписват в два еднообразни екземпляра, по
един за счетоводството на организатора и
за игралното казино.
(2) Екземпляри от отчетите по ал. 1 се
съхраняват в игралната зала за текущата и
предходните две календарни години и при
поискване от страна на длъжностните лица
на ДК Х с контролни функции задължително
им се предоставят от организатора.
Чл. 11. (1) Организаторът на хазартни игри
е длъжен да разполага в игралното казино с
прономерован, прошнурован и подпечатан от
организатора кочан с разходни касови ордери.
Организаторът или упълномощено от него
лице е длъжен при поискване от участник в
игрите да издаде документ, удостоверяващ
размера на изплатената печалба, когато същата е в размер до 5000 лв.
(2) Документите по ал. 1 от текущата и
предходните две календарни години се съхраняват в игралното казино и при поискване се
предоставят на длъжностните лица от ДК Х
с контролни функции за проверка.
Чл. 12. (1) Организаторът на хазартни
игри е длъжен да води в игралното казино
регист ър (прономерован, прошн у рован и
подпечатан от организатора) по образец съгласно приложение № 12 към тези правила
за изплатени печалби над 5000 лв. по банков
път. Регистрите от текущата и предходните
две календарни години се съхраняват в игралното казино.
(2) За изплащане на печалби над 5000 лв.
от участника се изисква банкова сметка, по

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

която ще се извърши плащането. Документите, удостоверяващи извършеното плащане
по банков път, се съхраняват в игралното
казино или в счетоводството на организатора.
(3) При проверка от длъжностни лица на
ДК Х с контролни функции се предоставят
документите по ал. 1 и 2. В случай че документите по ал. 2 се съхраняват в счетоводството на организатора, същите се представят в ДК Х в срок до седем работни дни
след датата на извършване на проверката в
игралното казино.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези общи правила отменят Общите
задължителни правила за организацията на
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работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност,
приети на заседание на ДКХ на 10.07.2013 г.
с протокол № 15 (ДВ, бр. 65 от 2013 г.).
§ 2. Тези Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално
казино и задължителни образци за счетоводна отчетност са приети на заседание на
ДК Х на 21.10.2016 г. с протокол № 00003011624 на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗХ и
влизат в сила в деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.
Председател:
Огнемир Митев
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1

ДНЕВЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
ОРГАНИЗАТОР:

Отчет №
ИГРАЛНО К АЗИНО: СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕ- Дата…….
ДИТ В СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
№ производствен №
по на игрален автомат
ред
(ИА)

1

2

показания на
показания на
постъпили суми изплатени суми разлика
електронни
електромеханич- от участие в ха- от участие в ха- (k.7-k.8)
броячи
ни броячи
зартни игри
зартни игри
ВХОД ИЗХОД ВХОД ИЗХОД
(IN)
(OUT)
(IN)
(OUT)
3
4
5
6
7
8
9

Повреден ИА:
(попълват се данните от колони 2 до 8)
Дата и час:
СЛОТ МЕНИДЖЪР: ....................................................
(име, фамилия, подпис)

КРУПИЕ: ....................................................
(име, фамилия, подпис)
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 1

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
ОРГАНИЗАТОР:

Отчет №
за месец

20........ г.

ИГРАЛНО КАЗИНО: СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ В СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
№ производствен №
по на игрален автомат
ред
(ИА)

показания на
електронни
броячи
ВХОД
(IN)

1

2

3

показания на
електромеханични броячи

постъпили суми изплатени суми разлика
от участие в ха- от участие в ха- (k.7-k.8)
зартни игри
зартни игри

ИЗХОД ВХОД ИЗХОД
(OUT)
(IN)
(OUT)
4

5

СЛОТ МЕНИДЖЪР: ....................................................
(име, фамилия, подпис)

6

7

8

9

КРУПИЕ: ....................................................
(име, фамилия, подпис)
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1, т. 2

ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНА МАСА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ......................................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
Маса № .…………………………
Първоначално зареждане на чипове преди играта
Стойност

Брой

Наличност на чипове след края на играта

Сума

Стойност

Всичко

Брой

Сума

Брой

Сума

Всичко

Налични пари в касата след края на играта
Стойност

Брой

Други удостоверителни
знаци (ДУЗ)

Сума

Всичко

Тотал ДУЗ

ЗАРЕЖДАНЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ
ОБЩО ЗАРЕЖДАНЕ
РЕЗУЛТАТ
БАКШИШ
КРАЕН РЕУЛТАТ
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: .................................................
К АСИЕР: ......................................................................
ПИТ БОС: .....................................................................
Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1, т. 3
ПРОТОКОЛ ЗА БАЛАНС НА КАСАТА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
ОТВАРЯНЕ
ПАРИ
ПАРИ

БРОЙ

ЧИПОВЕ
СТОЙНОСТ

ЧИПОВЕ БРОЙ СТОЙНОСТ

От
счетоводител

Зареждане
на маса

Тотал

Тотал чипове

На счетоводител
В банка
Кредитна/дебитна карта
Тотал пари

ДРУГИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ
ЗНАЦИ (ДУЗ)
ДУЗ БРОЙ

Тотал
ДУЗ

СТОЙНОСТ
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ЗАТВАРЯНЕ

ПАРИ

ПАРИ
БРОЙ

СТОЙНОСТ

ЧИПОВЕ
ЧИПОВЕ БРОЙ СТОЙНОСТ

ДРУГИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ
ЗНАЦИ (ДУЗ)
ДУЗ БРОЙ
СТОЙНОСТ

Тотал
зареждане

Тотал
ДУЗ

Тотал
В банка
Кредитна/дебитна карта
Тотал пари
Отваряне тотал
Затваряне тотал
Разлика
Бакшиш
Дневен резултат
по безкаДадени
сов път
по безкаВърнати
сов път
БАЛАНС
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ................................................... (име, фамилия, подпис)
К АСИЕР: ......................................................................... (име, фамилия, подпис)
Приложение № 5
към чл. 3, ал. 1, т. 4
ДНЕВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: .....................20.... г.
ИГРА: ..........................................................................................................................................
МАСА №

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ИГРА: ..........................................................................................................................................
МАСА №

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ИГРА: ..........................................................................................................................................
МАСА №

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
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ЗАГУБА

ИГРА ..............................................................
ИГРА ..............................................................
ИГРА ..............................................................
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
ВСИЧКО:
ВХОД:
БАКШИШ
ДНЕВЕН РЕЗУЛТАТ
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ......................................................
К АСИЕР: .............................................................................
ПИТ БОС: ...........................................................................
Приложение № 6
към чл. 3, ал. 1, т. 5
МЕСЕЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНОТО КАЗИНО
ДЕН ДЕН
дата маса бак- маса бак- маса бак- маса бак- маса бак- маса бак- игрални бак- печалба бак- дневен дата
шиш
шиш
шиш
шиш
шиш
шиш автомати шиш
шиш резултат
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31
ОБЩО
ПЕЧАЛБИ

ОБЩО
БАКШИШ

ГЕЙМ
МЕНИДЖЪР
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Приложение № 7
към чл. 3, ал. 1, т. 6

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕМИИ ДЖАКПОТ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: .........................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: ..................................................................................................................................
(град/село, община, област)
Джакпот система .................................................................................................................................................
(тип, версия и производствен №)
№
Дата
Час
по (на която (в който е
ред е спечелен спечелен
джакпот) джакпот)

Производствен №
на игралния автомат
(на който е спечелен
джакпот)

Спечелена премия/и джакпот

Крупие
(име, фамилия,
подпис)

сума (лв.) имена по документ
за самоличност

Обща сума: ....................................
(цифром и словом)
СЛОТ МЕНИДЖЪР: ........................................
(име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една джакпот система.
Приложение № 8
към чл. 3, ал. 1, т. 7
МЕСЕЧЕНА СПРАВКА ПРИ ОБЕДИНЕН ДЖАКПОТ
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: .........................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: ..................................................................................................................................
(град/село, община, област)
Обединен джакпот при взаимносвързани джакпот системи:
1. Джакпот система ……………………………………………………………………………………………………...................................................
(адрес на игралното казино, в което е инсталирана джакпот системата:
тип, версия и производствен №)
2. Джакпот система ……………………………………………………………………………………………………...................................................
(адрес на игралното казино, в което е инсталирана джакпот системата:
тип, версия и производствен №)
3. Джакпот система ……………………………………………………………………………………………………...................................................
(адрес на игралното казино, в което е инсталирана джакпот системата:
тип, версия и производствен №)
№
Дата
Час
Производс т вен № на иг- Спечелена премия/и джакпот
Крупие
по (на която (в който е ралния автомат и джакпот
(име, фамилия,
ред е спечелен спечелен
системата
подпис)
джакпот) джакпот)
(на които е спечелен
джакпот)
сума (лв.) имена по документ
за самоличност

Обща сума: ........................................
(цифром и словом)

СЛОТ МЕНИДЖЪР: ........................................
(име, фамилия, подпис)
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Приложение № 9
към чл. 3, ал. 1, т. 8

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ БОНУС ИГРИ
В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: .........................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игралното казино: ...............................................................................................................................
(град/село, община, област)
Вид на бонус игра ................................................................................................................................................
№
Дата
Час
по (на която е спечеле- (в който е спечелеред на паричната/пред- на паричната/предметната награда)
метната награда)

Спечелена предметна/парична
награда и участник

Крупие
(име, фамилия,
подпис)

сума (лв.) имена по документ за саили предмет моличност и подпис на
спечелилия участник

Обща сума/общ брой на предметни награди: ................................................................................................
(цифром и словом)
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: .......................................
(име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една бонус игра.
Приложение № 10
към чл. 3, ал. 1, т. 8
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ ТУРНИРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО
Дата на турнира ….................…………………..
ИМЕ НА ТУРНИР: …………………………………
Запознат съм с правилата на организирания турнир от ...............................................................................
№ на
Дата на
участника плащане

Име на участника

Входна
такса

Re buy
1

2

Такса
3

Подпис на
участника

1
2
3
4
5
ОБЩО
Входна такса

Гарантиран награден фонд

Такса

Награден фонд за разпределение

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: .......................................................
К АСИЕР: .............................................................................
ПИТ БОС: ...........................................................................
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Приложение № 11
към чл. 3, ал. 1, т. 9

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ИГРАЛНА МАСА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
Час: ....................................
МАСА № ..............
Допълнително зареждане на игрална маса
Номинална стойност
Брой

Сума

Всичко
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
К АСИЕР
ПИТ БОС
ДИЛЪР

Приложение № 12
към чл. 12, ал. 1
МЕСЕЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА НАД 5000 ЛВ. ОТ УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: .........................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игралното казино: ...............................................................................................................................
(град/село, община, област)
Документ Дата на издаСпечелена печалба, за която е издаден документ
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
№, дата ване на доку- размер на парич- имена по документ за са- номер
(име, фамилия и
мента
подпис)
ната печалба
моличност, гражданство на карта

Обща сума: ................................
(цифром и словом)
8634

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ………………........………………..
(име, фамилия, подпис)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-202
от 19 октомври 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, чл. 311, ал. 3
във връзка с чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО и чл. 9
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование, доклад на финансиращия орган,
Решение № 247, отразено в протокол № 13 от
16.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Хасково,
и приемно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на
Професионална гимназия по селско стопанство
и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково, подписан от министъра на образованието и науката и
кмета на община Хасково, считано от 1.09.2016 г.
нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт
„Н. Й. Вапцаров“ – Хасково, като училището се
финансира от бюджета на Община Хасково.
2. Определям Професионална гимназия по
селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8615

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-565
от 13 октомври 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за
управление на защитени територии, приета с ПМС
№ 7 от 2000 г., утвърждавам план за управление
на поддържан резерват „Сребърна“.
Екземпляри от плана за управление на поддържан резерват „Сребърна“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи.

8635

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-566
от 13 октомври 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за

управление на защитени територии, приета с ПМС
№ 7 от 2000 г., утвърждавам план за управление
на защитена местност „Пеликаните“.
Екземпляри от плана за управление на защитена местност „Пеликаните“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи.

8636

Министър:
Ив. Василева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3469-П
от 24 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1654 от 21.04.2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4323 от 24.10.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на „Сграда за административни
нужди и почивна станция“, намираща се в района
на „Минерални бани“, с. Марикостиново, община
Петрич, област Благоевград, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, София (наричана понататък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 44 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 10-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
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тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на
лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

8616

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3470-П
от 24 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1652 от 21.04.2016 г. (ДВ,
бр. 33 от 2016 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 4324
от 24.10.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 04279.608.116.1.13, намиращ се на
ул. Малешево (Стефка Филипова) 23, ет. 1, Благоевград, община Благоевград, област Благоевград,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричана по-нататък „обособената част“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 70 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
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3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

8617

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3471-П
от 24 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1653 от 21.04.2016 г. (ДВ,
бр. 33 от 2016 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 4325
от 24.10.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.665.5.7, намиращ
се на ет. 1, обект РП 1 в Пловдив 4000, община
Пловдив, област Пловдив, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, София (наричана понататък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 38 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
8000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на
лицата, които я закупуват;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

8618

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 369
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-И-36 от 7.04.2010 г. от Иван Николов
Иванов, собственик на поземлен имот № 006158
по КВС, землище на с. Кокаляне, с искане за допускане на устройствена процедура – разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на плана за регулация
(ИПР) за кв. 2а, създаване на нов УПИ II-158,
изменение на улица от о.т. 42 до о.т. 42б, откриване на задънена улица от о.т. 42б до о.т. 42д и
план за застрояване (ПЗ) за новосъздаден УПИ
II-158, кв. 2а, местност в.з. Китката – Кокаляне.
Към заявлението е приложено задание, мотивирано предложение за ИПР и ПЗ, Решение
№ 10083.3 за възстановяване правото на собственост на земя в съществуващи или възстановими
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стари реални граници в землището на с. Кокаляне,
договор за доброволна делба на земеделска земя
№ 113, том I, рег. № 10655 от 13.06.2006 г., скица
поземлен имот № 006158 по КВС и пълномощно.
Със Заповед № РД-09-50-1190 от 15.07.2010 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 006158 по КВС, землище на с. Кокаляне.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-И-36 от 16.07.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-И-36 от 4.10.2010 г. е
внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
за кв. 2а, създаване на нов УПИ II-158, изменение на улица от о.т. 42 до о.т. 42б, откриване на
задънена улица от о.т. 42б до о.т. 42д и план за
застрояване за новосъздаден УПИ II-158, кв. 2а,
местност в.з. Китката, с обяснителна записка.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 9.11.2010 г.,
данни за предварително проучване № ТУ-4154
от 4.10.2010 г. от „Софийска вода“ – АД, декларация за липса на висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО
на 8.11.2010 г., разрешение за строеж № 345 от
14.07.2008 г. и № 346 от 14.07.2008 г. на главния
архитект на район „Панчарево“ за стопанска
сграда в поземлен имот с пл. № 482, к.л. Г-36-6-В,
идентичен с поземлен имот № 006158 по КВС,
землище на с. Кокаляне.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-328/2 от
4.11.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили
възражения. Същият е разгледан в заседание на
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-98 от
6.12.2011 г., т. 28, е върнат да се изработи върху
одобрената със Заповед № РД-18-76 от 20.12.2010 г.
кадастрална карта на с. Кокаляне.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-17 от 22.07.2014 г.
от Емил Здравков Марков е поискано разрешаване
на изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на
поземлен имот с идентификатор 37914.6839.166 по
КККР на с. Кокаляне и откриване на улица от
о.т. 43а до о.т. 42з, м. в.з. Китката – Кокаляне,
район „Панчарево“. Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на
чл. 125 ЗУТ, и нотариален акт № 135, том IX, peг.
№ 24362, дело № 1533 от 29.11.2013 г., нотариален
акт № 97, том IX, peг. № 24054, дело № 1534 от
29.11.2013 г., нотариален акт № 136, том IX, peг.
№ 24388, дело № 1534 от 29.11.2013 г., нотариален
акт № 188, том IX, peг. № 24915, дело № 1579 от
6.12.2013 г., нотариален акт № 175, том II, peг.
№ 5982, дело № 330 от 4.04.2014 г., нотариален
акт № 176, том I, peг. № 3189, дело № 151 от
24.02.2014 г., скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 37914.6839.166 по КККР на с.
Кокаляне, мотивирано предложение за ПРЗ.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано, като във връзка със същото е направена служебна проверка, при която
е установено, че в Направление „Архитектура
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и градоустройство“ на Столична община има
висящо административно производство по одоб
ряване на проект за ПУП – изменение на плана
за регулация за кв. 2а, създаване на нов УПИ
II-158, изменение на улица от о.т. 42 до о.т. 42б,
откриване на задънена улица от о.т. 42б до о.т.
42д и план за застрояване за новосъздаден УПИ
II-158, кв. 2а, местност в.з. Китката – Кокаляне,
район „Панчарево“, а именно производството по
административна преписка № ГР-94-И-36 от 2010 г.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-80 от 28.02.2014 г., т. 20, като е взето решение за
присъединяване на административното производство, образувано по заявление вх. № ГР-94-Е-17 от
22.07.2014 г. към производството, образувано по
заявление вх. № ГР-94-И-36 от 2010 г., по което е
издадена Заповед № РД-09-50-1190 от 15.07.2010 г.
за съвместно разглеждане в едно производство по
одобряване на подробен устройствен план, като е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допълване на Заповед № РД-09-50-1190
от 15.07.2010 г.
Със Заповед № РД-09-50-893 от 19.11.2014 г. на
главния архитект на СО е допуснато допълване
на Заповед № РД-09-50-1190 от 15.07.2010 г. на
главния архитект на СО с одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор
37914.6839.166 по КККР на с. Кокаляне. Същата
е неразделна част от Заповед № РД-09-50-1190 от
15.07.2010 г. на главния архитект на СО.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-Е-17 от 24.11.2014 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-17/2 от 20.02.2015 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на улица от о.т.
42б – о.т. 42г – о.т. 42д – о.т. 42е – о.т. 42ж – о.т.
42з – о.т. 42и – о.т. 42к до о.т. 42л; изменение на
кв. 2а, УПИ – „За озеленяване“, за създаване на
нов УПИ III-158, за ЖС и план за регулация и
застрояване за създаване на УПИ I-166, за ЖС,
нов кв. 2б, м. в.з. Китката, район „Панчарево“.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 8.12.2014 г.,
данни за предварително проучване № ТУ-4054 от
3.12.2014 г. от „Софийска вода“ – АД, геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата
висока дървесна растителност, заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО, на 23.01.2015 г.,
и становище № 94-00-10783 от 4.02.2015 г. на
директора на РИОСВ – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда.
Изработеният проект с обяснителната записка
към него е съобщен с обявление, обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 30 от 2015 г., съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок. Проведено е обществено обсъждане
при обявяването на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121, ал. 1 във връзка с
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
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Съгласно писмо рег. № 6602-118/3 от 1.07.2015 г.
на кмета на район „Панчарево“ са постъпили три
възражения. Към писмото е приложено положително становище № 6602-382 от 31.08.2015 г. 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-88
от 8.12.2015 г., т. 10, допълнено с решение по
протокол № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г., т. 13, като
възраженията не са уважени 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
с оглед по-добра четимост, същият да се изработи
с основните цветове съгласно Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и да се преработи без промяна в
улична регулация в зона „Тзв“.
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 заинтересовано лице по смисъла на чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
а именно Иван Николов Иванов и Емил Здравков
Марков като собственици на поземлени имоти с
идентификатори 37914.6839.158 и 37914.6839.166 по
КККР на с. Кокаляне – предмет на плана, 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 заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПРЗ 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
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,
като за същите се образуват УПИ III-158 – За
ЖС, кв. 2а, и УПИ I-166 – За ЖС, в съответствие
с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда изменение на регулационния план
на УПИ – За озеленяване, с цел урегулиране на
поземлен имот с идентификатор 37914.6839.158,
като регулационните граници са поставени в
съответствие с имотните граници на същия по
кадастралната карта.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
На основание § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО при противоречие на предвижданията на влезлите в сила
подробни устройствени планове (ПУП) с пред-
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вижданията на общия устройствен план (ОУП)
се изработват и одобряват нови или изменение
на тези планове по общия ред на ЗУТ.
Изменението на ПР на УПИ за озеленяване,
което се състои и в промяна на предназначението на част от него, е в съответствие с § 2, ал. 3
ПЗРЗУЗСО, тъй като по действащия ОУП на
СО същият попада в устройствена зона: „Вилна зона“, (Жв), в която съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 8, е допустимо конкретното предназначение да бъде „За жилищно
строителство“.
Изменението на плана за регулация се състои и
в изменение на улична регулация от о.т. 42б – о.т.
42г – о.т. 42д – о.т. 42е – о.т. 42ж – о.т. 42з – о.т.
42и – о.т. 42к до о.т. 42л 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 широчина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани те 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 устройствена зона „Вилна
зона“ (Жв) и „Земеделска зона с възможност
за застрояване за неземеделски нужди“ (Сср)
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвиденото застрояване на жилищни сгради
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 от ЗУТ.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда двуетажно ниско като характер и свободностоя
що като начин на застрояване строителство.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1 и чл. 34 ЗУТ по отношение на
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
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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 и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 17, ал. 1, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 34,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 8
и 43 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-88 от 8.12.2015 г.,
т. 10, и № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на улица
от о.т. 42б – о.т. 42г – о.т. 42д – о.т. 42е – о.т.
42ж – о.т. 42з – о.т. 42и – о.т. 42к до о.т. 42л. Изменение на УПИ – „За озеленяване“, за създаване
на нов УПИ III-158 – „За ЖС“, кв. 2а, местност
В.з. Китката, по кафявите линии, цифри, букви,
щрихи и зачертавания и зелените линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ I-166 – „За ЖС“, нов кв. 2б, местност В.з.
Китката, по червените линии, цифри и букви и
сините цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ III-158 – „За ЖС“, кв. 2а, и УПИ I-166– „За
ЖС“, нов кв. 2б, местност В.з. Китката, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на 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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

8680

Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 654
от 16 септември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-451 от 2015 г. от Любен
Константинов Милчев в качеството му на упра
вител на „Моя земя“ – ЕООД, собственик на
ПИ с идентификатор 68134.8597.1000, землище
Враждебна, м. Богровски песоци, район „Кремиковци“, с искане за разрешаване изработването на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване в обхвата на ПИ с гореописания
идентификатор „За офиси, магазини, трафопост,
складове, инженерна инфраструктура“ и план за
улична регулация (ПУР).
Към заявлението са приложени: документи за
собственост – нотариален акт № 73, том XCIV,
рег. № 39891, дело № 29051 от 2015 г., нотариален
акт № 51, том LXXXI, рег. № 34528, дело № 25039
от 2015 г., пълномощно, мотивирано предложение, задание за разрешаване изработването на
ПУП – ПЗ и ПУР, скици на имота с идентификатор 68134.8597.1000.
Със Заповед № РД-09-50-987 от 10.12.2015 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на план за регулация и застрояване
и план за улична регулация на ПИ с идентификатор 68134.8597.1000 и ПИ с идентификатор
68134.8597.63, землище Враждебна, м. Богровски
песоци, район „Кремиковци“.
Към проек та са представени: съгласу ване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на
29.12.2015 г.; данни за предварително проучване
от „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ-4442 от
14.12.2015 г.; декларация за липса на висока
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ на СО с изх. № ЗС-2600-2163
от 17.12.2015 г., във връзка с изискванията на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Представено е становище на директора на
РИОСВ – София, с изх. № 26-00-400 от 4.02.2016 г.,
че не е необходимо провеждане на процедури по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
Представен е договор за учредяване право на
преминаване и прокарване на отклонения от инженерни мрежи по смисъла на чл. 192 и 193 ЗУТ.
Проектът е обявен на заинтересованите лица
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Съгласно писмо на
район „Кремиковци“ с изх. № РКР16-ВК08-667-(2)
от 11.07.2016 г. в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
Проектът за ПРЗ и ПУР е разгледан и приет
на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-55
от 19.07.2016 г., т. 12, с решение да бъде изпратен
в СОС за одобряване.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по чл. 124а, ал. 5 във
връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатор 68134.8597.1000,
землище Враждебна, м. Богровски песоци, район
„Кремиковци“ – предмет на плана, съгласно
приложените в административната преписка
документ за собственост и скица.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнително дадените такива, 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.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, през които
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздаден урегулиран поземлен имот.
Съгласно ОУП на СО (2009 г.) имотите попадат
в „Смесена многофункционална зона, предимно
за околоградски район“ (Смф2), с максимална
плътност 60 %, максимален Кинт. 1,2, минимално
озеленяване 30 %, като 50 % от озеленената площ
е с висока дървесна растителност, а площта с
жилищно предназначение не може да надхвърля
20 % от общата разгъната площ (РЗП), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
е допустимо конкретното предназначение „За
офиси, магазини, трафопост, складове, инженерна
инфраструктура“ на новообразувания УПИ I. Показателите в матрицата върху графичната част на
плана отговарят на нормативите в приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-61 от 27.09.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
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.
Проектът предвижда урегулиране на ПИ с
идентификатор 68134.8597.1000 по имотни граници
и образуване на УПИ-I – „За офиси, магазини,
трафопост, складове, инженерни съоръжения“.
За съседен ПИ с идентификатор 68134.8597.57 е
в сила ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед № РД-0950-885 от 19.11.2014 г. на главния архитект на СО.
Предвидена е нова улица о.т. 2 – о.т. 3, която
да осъществи обвръзка с одобрения с Решение
№ 501 от 12.09.2013 г. на СОС парцеларен план
на пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето
на АМ „Хемус“.
Предвидено е застрояване със свободностояща
нискоетажна сграда в съответствие с устройствените параметри на „Смесена многофункционална
зона за околоградски район“ (Смф2) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 14, в
които е допустимо конкретното инвестиционно
намерение.
Строителната линия от 25 м откъм АМ „Хемус
СОП – пътен възел Яна“ е определена съгласно
писмо от АПИ – МРРБ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ
по отношение на изискуемите разстояния на
сградите до регулационните линии.
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Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация за липса на висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ
с представените съгласувания на „Софийска
вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за необходимостта от извършване на
екологична оценка на околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и
2 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ, т. 14 (Смф2) от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-55 от
19.07.2016 г., т. 12, Столичният общински съвет
реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
ПИ с идентификатор 68134.8597.1000 по КККР
за създаване на нов УПИ I-1000, нов кв. 1б, м.
Богровски песоци, и план за улична регулация
(ПУР) от о.т. 2 до о.т. 3, землище Враждебна, м.
Богровски песоци, район „Кремиковци“, по сините и червените линии, цифри и текст съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на УПИ I-1000 в кв. 1б, землище Враждебна, м.
Богровски песоци, район „Кремиковци“, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
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 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 „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

8681

Председател:
Е. Герджиков

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 412
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на
водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.28.114 в местността Карамихайлов
бунар – Ш.44 по кадастралната карта на Благоевград, преминаващо през имоти с идентификатори
04279.28.882 (водни площи – общинска собственост) и 04279.28.731 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

8685

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 413
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и канализация до имот с идентификатор
04279.142.20 в местността Песока – оранжерии, по
кадастралната карта на Благоевград, с трасета и
сервитути, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 04279.104.6 (полски
път – общинска собственост), 04279.141.8 (полски
път – общинска собственост) и 04279.142.16 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

8686

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 414
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с идентификатор 04279.111.28
в местността Джампалица по кадастралната
карта на Благоевград, минаващо през имоти с
идентификатори 04279.158.75 (местен път – общинска собственост), 04279.158.74 (за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение – МЗГ – ХМС),
04279.158.73 (пасище – общинска собственост) и
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04279.158.69 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

8687

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 417
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград (ДВ, бр. 25 от 2011 г.), поради
допусната явна фактическа грешка зa УПИ X в
кв. 25, землището на с. Изгрев, община Благоевград, от „жилищна устройствена зона – Жм“
в „предимно производствена зона Пп“:
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60 %;
Плътност на озеленяване – мин. 20 %.

8688

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗАПОВЕД № 1484
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7, чл. 44, ал. 2
ЗМСМА и чл. 322, ал. 1 ЗПУО във връзка с
Решение № 317 от 29.09.2016 г. на Добричкия
общински съвет нареждам:
1. Закривам Детска градина – с. Росеново, поради намаляване броя на децата под изискуемия
минимум считано от 1.11.2016 г.
2 . Дец ат а , по с ещ а в а щ и Д Г – Ро с енов о,
кои то под лежат на за д ъ л ж и телна п ред у чилищна подготовка, да бъдат пренасочени към
ДГ„Слънчице“ – с. Божурово.
3. Задължителната документация на ДГ – с.
Росеново, да се предаде за съхранение в ДГ
„Слънчице“ – с. Божурово, като се спазват нормативните изисквания относно условията и реда
за съхранение съгласно Закона за Националния
архивен фонд.
4. Движимото имущество и материално-дидактическите материали на Детска градина – с. Росеново, да се разпредели на общинските детски
градини съобразно техните нужди и потребности,
като с приоритет е приемащата детска градина.
5. Трудовоправните отношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Илдъз Юнус – зам.-кмет ХДЕППИП.

8692

Кмет:
Т. Петков
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ЗАПОВЕД № 1487
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7, чл. 44, ал. 2
ЗМСМА и чл. 322, ал. 1 ЗПУО във връзка с
Решение № 317 от 29.09.2016 г. на Добричкия
общински съвет нареждам:
1. Закривам Детска градина – с. Ломница, поради намаляване броя на децата под изискуемия
минимум считано от 1.11.2016 г.
2. Децата, посещаващи ДГ – с. Ломница,
които подлежат на задължителна предучилищна
подготовка, да бъдат пренасочени към ДГ –
с. Овчарово.
3. Задължителната документация на ДГ – с.
Ломница, да се предаде за съхранение в ДГ – с.
Овчарово, като се спазват нормативните изисквания относно условията и реда за съхранение
съгласно Закона за Националния архивен фонд.
4. Движимото имущество и материално-дидактическите материали на Детска градина – с.
Ломница, да се разпределят на общинските детски
градини съобразно техните нужди и потребности,
като с приоритет е приемащата детска градина.
5. Трудовоправните отношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Илдъз Юнус – зам.-кмет ХДЕППИП.
Кмет:
Т. Петков

8693

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 165
от 30 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето
на „Външно ел. захранване чрез изграждане на
подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване
на поземлен имот с идентификатор 68789.173.5,
землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община
Дупница, местност Кълдръмо, към електрораз
пределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 68789.171.1 и преминава през поземлени
имоти с идентификатор 68789.171.3 по КК на гр.
Дупница с начин на трайно ползване – ливада,
идентификатор 68789.173.3 по КК на гр. Дупница
с начин на трайно ползване – за селскостопански
път, и идентификатор 68789.173.4 по КК на гр.
Дупница с начин на трайно ползване – ливада – общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

8684

Председател:
Ив. Константинов

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 252
от 13 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ, чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Крумовград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Водоснабдяване на с. Звънарка, махала Дъбово и
махала Лозино, община Крумовград“ – I етап, в
обхват поземлени имоти: № 000674 с НТП – пасище, № 000793 с НТП – полски път, № 000174
с НТП – полски път, № 000172 с НТП – полски
път, и № 000441 с НТП – полски път, землище
на с. Звънарка, община Крумовград.

8674

Председател:
М. Байрамали

ОБЩИНА МАДАН
ЗАПОВЕД № РД-358
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311,
ал. 2 и чл. 320, ал. 3 ЗПУО и Решение № 177 от
24.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Мадан,
нареждам:
Да бъдат преименувани общинските Обединено
детско заведение и целодневни детски градини на
територията на община Мадан в детски градини,
както следва:
1. Обединено детско заведение „Елица“ в Детска градина „Елица“ – Мадан, с официален адрес
и седалище на административно управление п.к.
4900, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян,
ул. Труд 1, и сгради към ДГ „Елица“, намиращи
се в Мадан, ул. П. Хилендарски 16, и Мадан, кв.
Батанци, ул. Геоложка 1.
2. Целодневна детска градина „Щурче“ в Детска
градина „Щурче“ – с. Средногорци, с официален
адрес и седалище на управление п.к. 4954, с.
Средногорци, община Мадан, област Смолян,
ул. П. Р. Славейков.
3. Целодневна детска градина „Мир“ в Детска
градина „Мир“ – с. Върбина, с официален адрес
и седалище на управление п.к. 4921, с. Върбина,
община Мадан, област Смолян, ул. Акация.
4. Целодневна детска градина „Детелина“
в Детска градина „Детелина“ – с. Боровина, с
официален адрес и седалище на управление п.к.
4923, с. Боровина, община Мадан, област Смолян.
5. Целодневна детска градина „Пролет“ в
Детска градина „Пролет“ – с. Букова поляна,
с официален адрес и седалище на управление
п.к. 4935, с. Букова поляна, община Мадан, област Смолян.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Явор Орлов – зам.-кмет на община Мадан.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 61 АПК
на всички заинтересовани лица.
Заповедта може да бъде оспорена пред А дминистративния съд – Смолян, по отношение
на нейната законосъобразност от заинтере-
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сованите лица и без да е изчерпана възможността за оспорване по административен ред в
14-дневен срок от съобщаването є чрез кмета
на община Мадан.
Кмет:
Ф. Молайсенов
8608
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с начин на застрояване – свободно, характер на
застрояване за нискоетажно жилищно строителство и устройствена зона (Жм).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 208
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за ПУП – план
за регулация за квартал 175, УПИ І-1062 и обособяване на нов квартал 184 с УПИ І-1866 – „За
жп линии“, по ПУП на гр. Павликени.
Предвижда се промяна на УПИ І-1062 от
квартал 175 по съществуващата инфраструктура
(района на жп гарата) и обособяване на нов
квартал 184 с УПИ І-1866, включващ жп ареала
в рамките на града.
Председател:
В. Антонова
8650

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 307
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПР и ПЗ) на част от квартали 107б (807)
и 107а (9107) по плана на с. Рударци, община
Перник, като:
1. С план за регулация трасето на улица с
осови точки (о.т.) 742 – о.т. 3165 се измества по
о.т. 742 – о.т. 74201 – о.т. 74202 – о.т. 3165, при
което се изменя регулацията на урегулирани
поземлени имоти (УПИ) ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и
УПИ VІ в квартал 107б (807).
Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ се отрежда за поземлен имот 1810.
Изменя се регулацията и отреждането на УПИ
ХІV, УПИ ХV, УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ и УПИ
ХVІІІ по съществуващите имотни граници на
поземлени имоти (ПИ) 2261, 2283, 2284, 2285 и
2286, при което се изменя регулацията на УПИ
VІІІ, ІХ, Х и ХІ в квартал 107а (9107).
2. С план за застрояване се потвърждава съществуващото застрояване с корекция по зелен
цвят на основание Решение № 382 от 2015 г. на
ПАС, влязло в сила на 16.06.2016 г., и се определя зона на застрояване в УПИ ІІІ-1810, УПИ
ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 107б (807) и УПИ
ХІV-2261, УПИ ХV-2283, УПИ ХVІ-2284, УПИ
ХVІІ-2285 и УПИ ХVІІІ-2286 в квартал 107а (9107)
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 213
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструкту ра (електропровод и
път). Трасето на електропровода засяга ПИ
0 0 0 041 – общ инск и полск и п ът, и п ът ІІ-56
„Брезово – Пловдив“ от км 79+646 – ляво, до
км 79+677 – ляво, към проект за ПУП – ПРЗ
за промяна на предназначението на ПИ 088122
в местността Памуклука по КВС на с. Стряма
за образуване на УПИ 088122 – Автосервиз и
склад за материали.
Проектът е изложен в сградата на общината,
стая № 2, ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
8694

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 551
от 16 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 126, ал. 6 ЗУ Т, протокол № 8 на
ПК по „Устройство на територията и екология“
Общинск и я т съвет – г р. Самоков, одобрява
парцеларен план за елементите на техническата
инфраструкту ра извън границите на у рбанизираните територии за изграж дане на: Външно
електрозахранване – кабелна линия 20 kV на
„Дърводелска работилница“ в ПИ № 61604.41.29
по кадастралната карта на с. Радуил, община
Самоков, съгласно приложения проект.
Председател:
С. Стойчева
8598

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 336
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т по заявление с вх. № 2600-651 от 2.06.2016 г. до Община Свищов от
„Мобилтел“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление: София, район „Илинден“, ул. Кукуш
1, във връзка с Решение № 125 от 24.02.2016 г.,
протокол № 10 на Общинския съвет – гр. Свищов, с мотивирано предписание за ПУП – план
за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот
(ПИ) 017001, м. Новите места, по КВС в землището на с. Червена, ЕК АТТЕ 80457, и ПП на
техническата инфраструктура и Решение № 1
от протокол № 6 от 6.07.2016 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и във връзка с
предложение с вх. № 802 от 15.09.2016 г. от кмета на община Свищов Общинският съвет – гр.
Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване“ на
проектен имот № 017051 (част от поземлен имот
017001), м. Новите места, по КВС в землището
на с. Червена, ЕКАТТЕ 80457, за „Базова станция
№ PVN0173“ с трасе, преминаващо през поземлен
имот (ПИ) 000016, по КВС в землището на с.
Червена, местен път на община Свищов.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

8689

Председател:
Кр. Кирилов

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 167
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 109 от протокол
№ 10 от 30.05.2016 г. във връзка с постъпило искане
от Ибрям Юсменов Юсменов с вх. № СП-3984
от 20.07.2016 г. Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за ВиК
захранване – водопроводно отклонение от водомерна шахта в УПИ ІV-1088, кв. 76 по КРП на
с. Голямо Враново до ПИ 000063 и ПИ 000064
по КВС на с. Голямо Враново, община Сливо
поле, област Русе.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

8599

Председател:
С. Вейсал
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РЕШЕНИЕ № 168
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 110 от протокол
№ 10 от 30.05.2016 г. във връзка с постъпило искане от Ибрям Юсменов Юсменов с вх. № СП-3983
от 20.07.2016 г. Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за ел.
захранване от трафопост, собственост на Николай
Методиев Николов, намиращ се в ПИ 080010 по
КВС на землището на с. Голямо Враново до ПИ
000063 и ПИ 000064 по КВС на с. Голямо Враново,
община Сливо поле, област Русе.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

8600

Председател:
С. Вейсал

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 309
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с Решение № 239 от 25.07.2016 г., предложение с
вх. № 272 от 4.10.2016 г. Общинският съвет – гр.
Тетевен, реши:
1. Определя метод на приватизация на общинско дружество „Четпром“ – ЕООД – публично
оповестен конкурс на един етап за продажба на
9137 дяла, представляващи 90,024 % от капитала
на дружеството.
2. Определя минимална конкурсна цена в
размер 1 200 000 лв. при цена за един дял в
размер 131,33 лв.
3. Приема следните конкурсни условия:
3.1. цена, срок и начин на плащане на цената:
цената не може да бъде по-ниска от посочената в
т. 2; безусловна е, оферира се и се заплаща еднократно в левове в 10-дневен срок от подписване
на приватизационния договор;
3.2. размер на инвестициите за тригодишен период от сключване на приватизационния договор,
който не може да бъде по-малък от 800 000 лв.;
3.3. запазване на съществуващите и разкриване
на минимум 250 нови работни места за период
три години от сключване на приватизационния
договор;
3.4. запазване предмета на дейност на дружеството, както и развитие на друг вид производствена дейност в срок минимум 3 години от
сключване на приватизационния договор;
3.5. забрана за прехвърляне на закупените по
реда на този публично оповестен конкурс дялове
и активи (недвижими имоти) без съгласие на продавача за срок 3 години след придобиването им.
4. Определя предварителни квалификационни
изисквания към участниците в конкурса, както
следва:
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4.1. у частниците да са юридически лица,
работещи в сферата на производството през последните три години;
4.2. участниците да са реализирали средногодишен оборот от дейност за последните три
години в размер минимум 25 000 000 лв.;
4.3. участниците да са реализирали средногодишен размер на нетна печалба за последните
три години в размер минимум 2 000 000 лв.;
4.4. участниците да нямат неизплатени задължения към държавата и Община Тетевен.
5. Утвърждава конкурсната документация и
проектодоговор за продажба на 9137 дяла, представляващи 90,024 % от капитала на общинско
дружество „Четпром“ – ЕООД, Тетевен – приложение към решението.
6. Конкурсната документация, съдържаща
разяснения по провеждане на конкурса и реда за
доказване на съответствието с предварителните
квалификационни изисквания, се предоставя на
всички лица, заявили интерес за участие. Същата
се закупува в стая № 106 в сградата на Община
Тетевен, пл. Сава Младенов 9, срещу 500 лв.,
платими в Центъра за информация и услуги
на гражданите, всеки работен ден от 8,00 ч. до
16,00 ч. в срок до 12-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
7. Участник в конкурса не може да бъде
юридическо лице, консорциум или друга форма
на сдружаване, специално учредено за участие в
конкурса, регистрирано не по-късно от 6 месеца
от датата на обявяване на конкурса.
8. При закупуване на конкурсна документация се представят удостоверение за актуално
състояние на юридическото лице, участник;
документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно на лицето, представляващо
участника, както и документи, удостоверяващи
съответствието с обявените предварителни квалификационни условия.
9. В срок до 3 дни от закупуване на конкурсната документация и представяне на документите
по т. 8 на участника, допуснат до закупуване на
останалата част от конкурсната документация,
вкл. информационния меморандум, се издава
сертификат за регистрация в конкурса.
10. Конкурсната документация, съдържаща
останалата информация за приватизацията и информационния меморандум, се предоставя само
на лицата, получили сертификат за регистрация
в конкурса, след подписване на декларация за
неразгласяване на информация срещу 500 лв.,
платими в Центъра за информация и услуги на
гражданите, ет. 1 в сградата на Община Тетевен.
11. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване разяснения по процедурата за провеждане на конкурса
до 20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Разясненията се
изготвят в писмена форма в срок до три работни
дни от входиране на писменото искане.
12. Депозитът за участие в конкурса е в размер
10 % от минималната конкурсна цена по т. 2 от
решението и се превежда по банкова сметка: IBAN:
BG88IORT80463310010000, банков код: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, офис Тетевен,
в срок до 28-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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13. Право да подават оферти за участие в конкурса от всички, закупили тръжна документация,
имат само участниците, получили сертификат за
регистрация. Срокът за подаване на оферти за
участие в конкурса е до 16,00 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Офертите се подават в Центъра за информация и услуги на граждани, ет. 1, общинска
администрация, Тетевен, пл. Сава Младенов 9.
14. Постъпилите оферти се отварят в 14,00 ч.
на 31-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в зала 217
на общинската администрация.
15. Когато в срока за депозиране на оферти
постъпи само една оферта или не постъпи оферта,
органът за приватизация определя допълнителен
срок за депозиране на оферти до 33-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
16. При наличие на една подадена оферта
в срока по т. 15 конкурсът се провежда с един
участник в 14,00 ч. на 34-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в зала 217 на общинската администрация.
17. При липса на подадени оферти, включително
и в удължения срок по т. 15, или изтегляне на
подадените оферти от всички участници преди
тяхното отваряне конкурсът се отлага при нови
срокове, съответно:
срок за закупуване на конкурсна документация – до 40-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
срок за издаване на сертификат – до 43-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
срок за закупуване на останалата конкурсна
документация, вкл. информационен меморандум – до 45-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
срок за внасяне на депозит – до 49-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
срок за подаване на оферти – до 16,00 ч. на
50-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
срок за отваряне на офертите – 14,00 ч. на 51вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
18. Определя критерии за оценка на офертите:
Критерий I
Цена, срок и начин на плащане на цената:
цената не може да бъде по-ниска от посочената
в т. 2 и е безусловна, оферира се и се заплаща
еднократно в левове в 10-дневен срок от подписване на приватизационния договор.
Относителна тежест – 50 % от комплексната
оценка.
За предложена най-висока цена се получават
100 т.
За всяка следваща по-ниска цена се получават
точки по следната формула:
Цо x 100,
________
Цн
където:
Цо е цената на конкретната оферта;
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Цн – най-високата предложена цена.
Критерий II
Размер на инвестициите за тригодишен период от сключване на приватизационния договор,
който не може да бъде по-малък от 800 000 лв.
Относителна тежест – 25 % от комплексната
оценка.
За предложен най-висок размер на инвестициите се получават 100 т.
За всеки по-нисък размер инвестиции се начисляват точки по следната формула:
Ио x 100,
________
Ин
където:
Ио е размерът предложени инвестиции в
конкретната оферта;
Ин – най-високият предложен размер на инвестиции.
Критерий III
Нови работни места за период три години от
сключване на приватизационния договор.
Относителна тежест – 25 % от комплексната
оценка.
За предложен най-голям брой работни места
се получават 100 т.
За всеки по-малък брой работни места се
получават точки по следната формула:
РМо x 100,
__________
РМн
където:
РМо са предложените работни места в конкретната оферта;
РМн – най-високият предложен брой работни
места.
Офертите ще се класират по комплексна оценка по трите критерия, определени в проценти.
19. Определя комисия за провеждане на конкурса съгласно чл. 8 от Наредбата за търговете
и конкурсите в 5-членен състав.
20. Определя еднократно възнаграждение на
всеки един от членовете на комисията в размер
75 лв. съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите.
21. Възлага на кмета на общината правомощията на орган по приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение
на правомощията по чл. 7 от същата наредба.

8601

Председател:
М. Стойчева

ОБЩИНА С. МЕДКОВЕЦ,
ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 158
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Медковец, одобрява окончателния проект на общ
устройствен план на територията на община
Медковец, област Монтана.

8609

Председател:
Ст. Герасимов
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ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 146
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване на
имот № 074037, местността Долни Банян, зем
лище на с. Долен, община Сатовча, за „Цех за
дървообработване, цех за обработка на камък,
търговски обекти и офиси“.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да
извърши произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
Председател:
Ив. Моллов

8690

327. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 ноември 2016 г.
8777
104. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Злогош“, разположена
на територията на община Трекляно и община
Кюстендил, област Кюстендил, и община Земен,
област Перник, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

X (m)
4585838,61
4582478,90
4573017,69
4572163,71
4569909,79
4572902,08
4575147,64
4575824,97
4576003,94
4576334,08
4576540,82
4576900,16
4577116,33
4577330,31
4577448,35
4577954,46
4578067,00
4578170,39
4578831,93

Y (m)
8443375,58
8446638,60
8444100,74
8443223,79
8440885,97
8435124,62
8434634,56
8434243,15
8434183,28
8434456,81
8434426,71
8434171,96
8434364,99
8434381,81
8434456,37
8434451,97
8434619,04
8434789,81
8435248,67
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№
X (m)
Y (m)
20.
4578943,81
8435170,53
21.
4579030,83
8435200,66
22.
4579262,71
8435399,70
23.
4579610,15
8435523,60
24.
4579798,32
8435742,72
25.
4579961,61
8435676,76
26.
4580343,15
8435693,40
27.
4581102,21
8435392,54
28.
4581374,93
8435338,45
29.
4581541,84
8435128,23
30.
4581872,25
8435106,01
31.
4582003,46
8434978,34
32.
4582366,25
8434837,74
33.
4582804,69
8434812,31
34.
4582996,71
8434593,04
35.
4583200,21
8434248,79
36.
4583773,22
8433804,30
37.
4584290,98
8433186,04
38.
4584609,47
8433065,20
39.
4584948,78
8432783,67
40.
4585131,12
8432523,12
41.
4585184,30
8432047,29
42.
4585327,52
8431899,14
43.
4585455,66
8431660,41
44.
4585697,40
8431446,86
45.
4585987,55
8430865,97
46.
4591231,12
8434423,95
47.
4591520,16
8439656,79
48.
4590329,13
8440067,57
49.
4588414,94
8440171,46
8672
60. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-72
от 21.10.2016 г. на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
за строеж: „Реконструкция и модернизация на
обекти на територията на жп гара Долно Езерово“, включващи: сграда на приемното здание в
жп гара Долно Езерово – имот с идентификатор
07079.827.6 по КК на Бургас; сграда на персонала
по поддръжка на железния път – четно в жп гара
Долно Езерово – имот с идентификатор 07079.827.4
по КК на Бургас; санитарен възел в жп гара Долно
Езерово – имот с идентификатор 07079.827.3 по
КК на Бургас. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8642
63. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ и ал. 4, чл. 145, ал.
2, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 – 3 ЗУТ и чл. 295, ал. 7 ЗЕС е издал Раз-
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решение за строеж № РС-70 от 17.10.2016 г. на
„БУЛСАТ“ – ЕООД, за обект „Далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и високоскоростен интернет
от регулацията на с. Козарско до регулацията на
гр. Кричим (по път ІV клас „с. Козарско – гр.
Кричим)“, линеен строеж в обхвата на път ІV
клас „Козарско – Кричим“ в землището на с.
Козарско, община Брацигово, област Пазарджик,
и землището на гр. Кричим, община Кричим,
област Пловдив. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
8643
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-73 от 26.10.2016 г. на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, за строеж: „Специализиран терминал
за съхранение на сярна киселина, намиращ се на
Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ – част
от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас“, на територията на област Бургас, община Бургас, ПИ с идентификатор
07079.618.202. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8628
65. – 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 № РС74 от 28.10.2016 г. за обект: „АМ Струма ЛОТ
3.3, както следва: участък 2 от км 417+930 до км
419+500; мост над река Градешка при км 400+300;
мост над река Злинска при км 401+810; мост
над река Струма при км 405+380; мост над река
Струма при км 406+700. 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 обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8787
67. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143, чл. 144,
ал. 1, чл. 73, ал. 1, чл. 64, ал. 5 и чл. 182, ал. 2
ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-75 от
28.10.2016 г. за обект: „Път ІІІ-5004 – обход на гр.
Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – Трети етап
от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка
от км 0+000 до км 3+130 – Реконструкция на
електропровод 10 kV от км 11+200 до км 11+600;
реконструкция на ТТ кабел ТПЖП-70х2х0,6 при
км 15+000 и реконструкция на ТТ и оптични
кабели при км 2+977.33 на етапна връзка“, при
условията на чл. 60 АПК. Предварителното из-
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пълнение на разрешението за строеж може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. 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.
8788
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Огнян Борисов Топалски, наследник на Маргита Николова Сиджимкова, собственик на имот
№ 7.10, намиращ се в землището на Покровник,
община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 от 10.09.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8707
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Койдена
Георгиева Близнакова, наследник на Маргита
Николова Сиджимкова, собственик на имот
№ 7.10, намиращ се в землището на Покровник,
община Благоевград, за постановяването на
Решение № 749 от 10.09.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8708
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Владимир Митков Григоров, наследник на Спасуна Иванова Църваришка, собственик на имот
№ 7.13, намиращ се в землището на Покровник,
община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 от 10.09.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8709
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал.
3 от Закона за държавната собственост съобщава на Владимир Митков Григоров, наследник
на Спасуна Иванова Църваришка, собственик
на имот № 11.10, намиращ се в землището на
Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 от 10.09.2016 г. на
Министерския съвет, с което са отчу ж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8710
31. – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вски“ – София, обявява конкурси за академични
длъжности за военнослужещи: доцент в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното п роизводст во“, по у чебни те дисцип лини
„Менид ж мънт на отбраната и въоръжените
сили“, „Мениджмънт на човешките ресурси“,
„Уп равление на ли чни я състав във военни
форм и рова н и я“, „И коном и ческ и основи на
отбраната“, „Организационно проектиране“ и
„Публична администрация на отбраната“ за
нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ – един; главен асистент
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компют ърна техника, нау чна
спец и а л но с т „ А в т омат и зи ра н и сис т ем и з а
обработка на информация и управление (на
войските и оръжията)“ за нуждите на научна
секция „Изследвания и иновации в областта на
военните технологии“ – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите за участие в
конкурсите са определени със заповеди № ОХ795 от 19.10.2016 г. и № ОХ-796 от 19.10.2016 г.
на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия.
Документи и справки – в София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 82, тел.: 92-26-512, 92-26-576.
8711
53. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конк у рси за: професори по: професиона лно
направление 8.2. Изобразително изкуство (графика) – един; професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (история на изобразителното изкуство) – един; главни асистенти по:
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство (музикален фолклор) – един;
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (графика) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в ректората, стая 34,
Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов 2, тел. 0877/66
57 01. Приемно време: 10 – 12 и 14 – 16 ч.
8646
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13. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за академични
длъжности: главен асистент – един в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)“, за нуждите на катедра „Контрол
и анализ на стопанската дейност“; доцент – един
в област на висше образование 3. Социални,
ст опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография“, за нуждите на
катедра „Математика и статистика“. Всичките
конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 66-362.
8621
50. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент към катедра „Механична технология на дървесината“, област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство,
научна специалност „Технология, механизация
и автоматизация на ДМП“, по дисциплината
„Технология на дървесните материали“ със срок
за подаване на документите 2 месеца считано
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в стая 6 – Обща канцелария,
централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент
Охридски 10. За информация – тел. 02 91 907,
вътр. 445.
8622
12. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за един доцент, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки. Конкурсът е
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Нов български университет, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 811-02-35.
8630
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки, 01.06.03. Ботаника за нуждите на
секция „Приложна ботаника“, отдел „Растително
и гъбно разнообразие и ресурси“ – един. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.
iber.bas.bg. Справки: при Научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.
com). Документи – в деловодството на ИБЕИ,
бул. Цар Освободител 1.
8653
804. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за академични длъжности: професор
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“,
за нуждите на лаборатория „Органични реакции
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върху мезопорести материали“ – един; главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност „Нефтохимия и нефтохимичен синтез“, за нуждите на
лаборатория „Органични реакции върху мезопорести материали“ – един, двата конкурса са със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02)
872-48-17.
8673
22. – Община Айтос на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т обя вя ва, че е израбо т ен п роек т
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за линейните обекти на тех ническата
инфраструктура извън границите на населените места – „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, проект 2,
позиция 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния
участък Пловдив – Бургас“, участък 2, договор
№ 4700 от 24.07.2014 г. (проект за ПУП – ПП
за подобекти: № 29 Надлез на км 244+619 – с.
Черноград, № 30 Надлез на км 248+202 – с.
Тополица, № 31 Надлез на км 253+520 – с. Карагеоргиево, № 32 Надлез на км 260+921 – гр.
Айтос), с възложител ДП „НК ЖИ“. Проектът
за ПУП – парцеларен план ще засегне имотите
вляво и вдясно от пътните надлези, попадащи в
следните кадастрални райони от кадастралната
карта и масиви от картата на възстановената
собственост по землища: 1. подобект 29 – масиви
14, 19 и 20, както и имоти от 0 район по КВС
на с. Черноград; 2. подобект 30 – масиви 17, 18,
27 и 28, както и имоти от 0 район по КВС на с.
Тополица; 3. подобект 31 – масиви 1, 39, 40, 75,
76 и 77, както и имоти от 0 район по КВС на
с. Карагеоргиево; 4. подобект 32 – масиви 426,
427, 481 и 482, както и имоти от 0 район по КВС
на гр. Айтос. Проектът се намира в дирекция
„ТСУРР“ при Община Айтос. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
8619
18. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн технически инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 8 от 24.10.2016 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект „Благоустрояване
на експоцентър – стари самолети“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
8629
1. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПРЗ) за обект: подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПРЗ) и промяна на предназначението

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

в обхват кв. 63 и кв. 64 по плана на гр. Вълчедръм, област Монтана, с цел изграждане на
Филиал за спешна медицинска помощ по реда
на чл. 134 ЗУТ. Проектът ПУП – ПРЗ е изложен
в стая № 12 на общинската администрация и
може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Вълчедръм в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8589
47. – Община Долна Митрополия на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищни образувания – ел. захранване НН и водопровод
∅ 90 мм за поземлен имот № 057047, местност
Стопански двор, землището на гр. Долна Митрополия, област Плевен, собственост на „Грийн
Агро Фарм“ – ЕООД, гр. Пловдив. Проектът е
изложен за разглеждане в сградата на Община
Долна Митрополия – стая 116, и е публикуван
на интернет страницата на общината. В изпълнение на чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявлението ще се
постави на информационното табло в сградата на
Община Долна Митрополия и ще се публикува
на интернет страницата на общината и във вестник „Посоки“ – Плевен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Долна Митрополия.
8543
65. – Общинската с л ужба по земеделие – гр. Ихтиман, Софийска област, 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, че във
връзка с изработването на помощен план и план
на новообразуваните имоти съгласно § 4, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ на местностите Караджова махала,
Серпиля и Варище в землището на с. Мухово
(ЕКАТТЕ 49450) ще се проведе съвместно уточ
няване (анкетиране) на границите на имотите
на бившите собственици преди образуването на
ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под
разпоредбите на § 4 ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното
уточняване ще се проведе по график по дати и
местности, който започва 14 дни след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8583
41. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване на вилна сграда за сезонно ползване
в ПИ 39164.13.341, местност Кору дере, землище
с. Кошарица, преминаващи през ПИ 39164.12.49,
ПИ 39164.12.29, ПИ 39164.12.30, ПИ 39164.13.127,
ПИ 39164.13.128 и ПИ 39164.13.10 по кадастралната
карта на местност Кору дере, землище с. Коша-
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рица. Трасето на кабела започва от съществуващ
БКТП „Тера – 3“ в ПИ 39164.12.34, урбанизирана
територия, частна собственост, преминава през
ПИ 39164.12.49, собственост на Община Несебър,
с начин на трайно ползване – за селскостопански горски ведомствен път; ПИ 39164.12.29,
собственост на Община Несебър, с начин на
трайно ползване – нелесопригодна площ; ПИ
39164.12.30, собственост на Община Несебър, с
трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – дере; ПИ 39164.13.127,
собственост на Община Несебър, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно
ползване – пасище; ПИ 39164.13.128, собственост
на Община Несебър, с трайно предназначение
земеделска земя и начин на трайно ползване – за
селскостопански горски ведомствен път, и ПИ
39164.13.10, собственост на Община Несебър, с
трайно предназначение земеделска земя и начин
на трайно ползване – за селскостопански горски
ведомствен път, и достига до ПИ 39164.13.350.
Дължината на трасето на кабела е 516 м. Създава се сервитут с широчина 0,60 м от от двете
страни спрямо оста на трасето на кабела с обща
площ от 1076 кв. м, като 17 кв. м попадат в ПИ
39164.12.34; 393 кв. м попадат в ПИ 39164.12.49;
13 кв. м попадат в ПИ 39164.12.29; 32 кв. м попадат в ПИ 39164.12.30; 16 кв. м попадат в ПИ
39164.13.127; 462 кв. м попадат в ПИ 39164.13.128;
132 к в. м попадат в ПИ 39164.13.10; 6 к в. м
попадат в ПИ 39164.13.349 и 5 кв. м попадат в
ПИ 39164.13.350. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 31, ет. 3,
тел. 2-93-69. 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.
8575
42. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение
на ПУП – парцеларен план за обект: „Външно
ел. захранване на жилищна сграда за сезонно
ползване в ПИ 39164.21.188, местност Мишкефа,
землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ
39164.21.8; ПИ 39164.21.11 и ПИ 39164.21.232,
по кадастралната карта на местност Мишкефа, землище с. Кошарица. Трасето на кабела
започва от съществуващ БКТП „Уруч енде 2“
в ПИ 39164.21.320 – урбанизирана територия,
преминава през ПИ 39164.21.8, собственост на
Община Несебър, с начин на трайно ползване – за
селскостопански горски ведомствен път; ПИ
39164.21.11, собственост на Община Несебър, с
трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, мера, и ПИ
39164.21.232, собственост на Община Несебър, с
трайно предназначение земеделска земя и начин
на трайно ползване – за селскостопански горски
ведомствен път, и достига до ПИ 39164.21.188.
Дължината на трасето на кабела е 77 м. Създава се
сервитут с широчина 1 м от двете страни спрямо
оста на трасето на кабела с обща площ 154 кв. м,
като 12 кв. м попадат в ПИ 39164.21.8; 56 кв. м
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попадат в ПИ 39164.21.11; 86 кв. м попадат в
ПИ 39164.21.232. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 31, ет. 3,
тел. 2-93-69. 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.
8576
36. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите
собственици, че е изготвен проект за частичен
ПУП – план за застрояване (ПЗ) в ПИ № 167010
по КВС на гр. Павликени, като се променя предназначението на ПИ № 167010 „за производствени
и складови дейности“ с цел запазване на съществуващите складове и възможност за изграждане
на други сгради. Проектът се намира в дирекция
„УТС“ при общината, стая 103, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите собственици имат право на възражение
пред кмета на общината на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8571
73. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 7, прието с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив, е приет
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Кабели 20 kV за
РУ 20 kV в УПИ 010314, 010195 – промишлена и
търговска дейност, шоурум и автосервиз, и Кабели
1 kV за РУ 20 kV в УПИ 010314, 010195 – промишлена и търговска дейност, шоурум и автосервиз,
в землището на с. Браниполе, местност Мерата,
община „Родопи“, с обща дължина 792 м, преминаващи през имоти № 000003, 000005, 000017,
000020, 010185, 010186, 010188, 010401, 010402,
съгласно приложения регистър на имотите към
ПУП – парцеларен план. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8623
21. – Община Полски Тръмбеш на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че съгласно Решение № 176 от
протокол № 12 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш, е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за обект:
Ул. Калоян от о.т. 128 до о.т. 167 по ПУП на
с. Климентово. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „Устройство на
територията“ на общината. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – гр. Полски Тръмбеш.
8572
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40. – 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: „Уличен водопровод за ПИ
1067 в м. Бадемите, землище с. Каменар, община
Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ
211 (път ІV клас, общинска публична собственост), ПИ 208 (полски път, общинска публична
собственост) и ПИ 1062 (полски път, общинска
публична собственост), с дължина на трасето
в земеделска територия около 305 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“.
8573
70. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за захранващ подземен кабел 20 kV от
ПИ № 000398 до ПИ № 142011, землище с. Езерово,
община Първомай, област Пловдив. Плановете
са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинката администрация – Първомай.
8590
130. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план) за
обект: Трасе на въздушен кабел НН от стълб № 8
ТП „Опитна станция“ до проектен № 16 за захранване на жилищна сграда в ПИ № 65231.917.462 в
местността Бельова черква, землище гр. Самоков.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в Община Самоков, стая 425,
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Самоков,
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8591
81. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е преработен
частично ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) във връзка
с уважени възражения на местност Речни лозя
в землището на Свиленград в частта, засягаща
поземлени имоти № 301027, № 301028, № 301039,
№ 3 010 4 0 , № 3 010 41 , № 3 010 42 , № 3 010 43 ,
№ 3010 4 4, № 3010 45, № 3010 49, № 301050 и
№ 301051. Проектът е изложен в сградата на
общината, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по преработената
част от проекта до общината.
8592
34. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
общински път от Стопански двор „Фермата“ до път
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III клас (гр. Септември – с. Злокучене). Трасето
на новопроектирания път започва от Стопански
двор „Фермата“, насочва се в посока югоизток,
като засяга имоти общинска собственост – отвод
нителни канали ПИ 000026, ПИ 000125 и ПИ
000055, полски пътища ПИ 011389, 012319, 014002 и
014072, след което, следвайки посоката си, преминава през частни имоти – ниви, представляващи
поземлени имоти 014027, 014046, 014053, 014067,
014803, 014085, 014090, 014103, 014074, 014091, 014145,
014494, 014495 и 014162, междувременно пресича
на две места полски път ПИ 014502 и продължава по полски път ПИ 014377 и напоителен канал
ПИ 014378 в продължение на 1280 м, след което
чупи на юг, пресичайки ПИ 014397 с НТП нива до
достигане на път III клас Септември – Звъничево,
засягайки ПИ 014415 – полски път. Hа 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“.
8585
12. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Арда“
в участъка от стълб № 7 до стълб № 18“ в землището на кв. Болярово, Хасково. Засегнати са
следните поземлени имоти: 77195.562.8 – собственик Община Хасково; 77195.551.12 – собственик
Община Хасково; 77195.551.11 – собственик Община Хасково; 77195.551.9 – собственик Община
Хасково; 77195.551.10 – собственик Община Хас
ково; 77195.561.5 – собственик н-ци на Кръстю
Колев К араиванов; 77195.561.7 – собст веник
Община Хасково; 77195.558.1 – собственик държавата; 77195.561.1 – собственик Николина Петева
Караи ванова. 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 обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
8574
14. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план във връзка
с договор № 4700 от 24.07.2014 г. и изготвяне
на идейни проекти за проект: „Подготовка на
проект „Рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас – Фаза 2“ – „Премахване на
прелезите и изграж дане на надлези/подлези
за железопътния участък Пловдив – Бургас“,
в землището на с. Опълченец и землището на
с. Мирово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“ на
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Община Братя Даскалови и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8593
15. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – частично изменение на план
за регулация и застрояване (ПУП – ЧИПРЗ) във
връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“ – „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за железопътния
у частък Пловдив – Бу ргас“, в землището на
с. Опълченец, община Братя Даскалови, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“ на
Община Братя Даскалови и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8594

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорва чл. 11, чл. 15, т. 1 и чл. 16 от Наредбата
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните
елементи и за рекламната дейност на територията
на община Луковит (приета с Решение № 521 от
26.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Луковит),
както и чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 4, чл. 36,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 и чл. 65, ал. 1, т. 2 и 3 и
ал. 2, т. 4 от същата наредба в частта им, в която
се изисква нотариална заверка на подписите на
изричното писмено съгласие от собственика на
имота или съсобствениците на същия, по който
протест е образувано адм. дело № 282/2016 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
8605
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на общ
административен акт – чл. 17, ал. 1, т. 3 и 5 от
Наредбата за търговската дейност на територията
на община Перущица, приета с Решение № 51 от
24.04.2008 г., последващо изменяна, от страна на
Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу ответника по делото Общински съвет – гр. Перущица,
по което е образувано адм.д. № 2322 по описа
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 11.01.2017 г. от 10 ч.
8625
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ на
чл. 66 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Асеновград,
по което е образувано адм. д. № 2477/2016 г. по
описа на Административния съд – Пловдив.
8626
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Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура – Разград, като в него
се сочи, че разпоредбите на чл. 34, ал. 1, т. 2
и чл. 36, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 35 от Наредба № 3а за организацията, реда и контрола
на търговската дейност и услуги и защита на
потребителите на територията на община Цар
Калоян са нищожни, по който е образувано
административно дело № 134/2016 по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
29.11.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
8627
Административният съд – София-град, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Николай
Веселинов Веселинов, Любомир Радков Костадинов, Евгени Николаевич Белий, Борислав
Янков Борисов, Димитър Иванов Данчев, Марин Василев Пенков, Спас Димитров Колев,
Румен Николов Георгиев, Венцислав Андреев
Мирчев, Веселин Веселинов Кирев, Марин Тодоров Маринов, сдружение СНЦОП „Център за
законодателни оценки и законодателни инициативи“, Ралица Костадинова Апостолова, Тодор
Йорданов Тодоров и Мануела Огнянова Тошева
против Наредбата за изменение и допълнение
на Наредбата за реда и условията за пътуване с
обществения градски транспорт на територията
на СО и приложенията към нея, приета с т. 1 от
Решение № 270 от 14.04.2016 г. на СОС, против
§ 16 от цитираната наредба и приложение 4,
т. 1.1, 1.2, 1.4 – 1.7 към нея, против § 16 от цитираната наредба и приложения 1 и 4 към нея,
против § 16 от цитираната наредба и приложение 4, т. 1.1 – 1.9 от нея, по което е образувано
административно дело № 5745/2016 г. по описа
на Административния съд – София-град, ХІV
тричленен състав, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 9.12.2016 г. от 9,30 ч.
8624
Варненск и я т окр ъжен с ъд, д ва на де с е т и
състав, обявява, че е образувано производство
по гр. д. № 1461 по описа за 2016 г. на ВОС, ХІІ
състав, по предявени от КОНПИ искания за
отнемане в полза на държавата на придобито
от от вет ника Венцеслав А настасов Иванов
имущество, както следва:
с у м ат а 19 6 0 0 л в., п р ед с т а в л я в а щ а н а п ра вена на 30.09.2 0 02 г. вно ск а по сме т к а
№ BG67UBBS70701018548406 в „Обединена българска банка“ – АД;
сумата в размер 1000 лв., представляваща част
от направена на 24.10.2002 г. вноска по сметка
№ BG67UBBS70701018548406 в „Обединена българска банка“ – АД;
сумата в размер 14 000 лв., представляваща
направена на 19.12.2002 г. вноска по сметка
№ BG67UBBS70701018548406 в „Обединена българска банка“ – АД;
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с у мат а в ра змер 13 833 л в., п р едс т ав л я ва ща вно ск и о т т р е т о л и це по сме т к а
№ BG67UBBS70701018548406 в „Обединена българска банка“ – АД;
сумата в размер 7000 лв., представляваща
нап равена на 3.12.2010 г. вноска по смет ка
№ BG72BPBI79452064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 559,45 лв., представляваща
част от направена на 6.01.2011 г. вноска по сметка
№ BG72BPBI79452064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 43,26 лв., представляваща изплатени лихви по сметка № BG72BPBI79452064499501
в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД;
с у м а т а в р а з м е р 9 9, 81 л в., р а в н о с т о й но с т т а н а 51,03 евр о, п р едс т а в л я ва щ а н ап ра вена на 21.01.2 011 г. вно ск а по сме т к а
№ BG02BPBI79451464499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
с у м ат а в р а з ме р 49 9,0 7 л в., р а вно с т ойнос т та на 255,17 евро, п редс та вл я ва ща нап р а в е н а н а 7.0 3. 2 011 г. в н о с к а п о с м е т к а
№ BG02BPBI79451464499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
с у м ат а в р а з ме р 8 41,67 л в., р а вно с т ойност та на 430,34 евро, п редставл яваща нап ра вена на 2 4.03.2 011 г. вно ск а по сме т к а
№ BG02BPBI79451464499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 523,32 лв., равностойност
та на 267,60 евро, п редста вл яваща част о т
нап равена на 7.11.2011 г. вноска по смет ка
№ BG02BPBI79451464499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 1300 лв., представляваща
направена на 29.12.2011 г. вноска по сметка
№ BG20BPBI79451064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 11 693,10 лв., представляваща направена на 23.01.2012 г. вноска по сметка
№ BG20BPBI79451064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 900 лв., представляваща
направена на 13.06.2012 г. вноска по сметка
№ BG20BPBI79451064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
су мата в размер 50 л в., п редс та вл я ва ща
направена на 4.09.2012 г. вноска по смет ка
№ BG20BPBI79451064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
сумата в размер 280 лв., представляваща
нап равена на 4.10.2012 г. вноска по смет ка
№ BG20BPBI79451064499501 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД;
су мата в размер 12 л в., п редс та вл ява ща
направена на 16.09.2003 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 100 лв., представляваща
направена на 6.10.2003 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
направена на 14.11.2003 г. вноска по сметка в
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№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 300 лв., представляваща
направена на 1.12.2003 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
направена на 15.12.2003 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2000 лв., представляваща
направена на 31.12.2003 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 1500 лв., представляваща
направена на 7.01.2004 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
направена на 28.01.2004 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 700 лв., представляваща
направена на 26.03.2004 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 100 лв., представл яваща
направена на 21.06.2004 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 600 лв., представляваща
направена на 24.02.2005 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 200 лв., представляваща
направена на 1.02.2006 г. вноска по сметка в
№ BG28KORP92201003000001 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 6000 лв., представляваща
част от направена на 12.11.2003 г. вноска по
сметка № 4003000022 (BG60KORP9220400300002)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2500 лв., представляваща
направена на 14.11.2003 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3500 лв., представляваща
направена на 15.12.2003 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3500 лв., представляваща
част от направена на 23.12.2003 г. вноска по
сметка № 4003000022 (BG60KORP9220400300002)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2500 лв., представляваща
направена на 1.03.20 04 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2000 лв., представляваща
направена на 19.03.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2000 лв., представляваща
направена на 22.03.2004 г. вноска по сметка
№ 4 0 030 0 0 022 (BG 6 0KOR P922 0 4 0 030 0 0 02) в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
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сумата в размер 3000 лв., представляваща
направена на 25.03.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 8500 лв., представляваща
част от направена на 18.08.2004 г. вноска по
сметка № 4003000022 (BG60KORP9220400300002)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 5000 лв., представляваща
направена на 25.08.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 10 000 лв., представляваща направена на 2.09.2004 г. вноска по сметка
№ 4 0 030 0 0 022 (BG 6 0KOR P922 0 4 0 030 0 0 02) в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2100 лв., представляваща част
от направена на 2.09.2005 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 900 лв., представляваща
направена на 21.09.2005 г. вноска по сметка
№ 4003000022 (BG60KORP9220400300002) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2711,13 лв., представляваща изплатени лихви по сметка № 4003000022
(BG60KOR P922040 030 0 0 02) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 14 800 лв., представляваща
част от направена на 5.11.2003 г. вноска по сметка № 4003000038 (BG33KORP9220400300003) в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 4990 лв., представляваща
част от направена на 5.04.2004 г. вноска по
сметка № 4003000038 (BG33KORP9220400300003)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2010 лв., представляваща
направена на 14.04.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000038 (BG33KORP9220400300003) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3500 лв., представляваща част
от направена на 2.09.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000038 (BG33KORP9220400300003) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 10 416,43 лв., представляваща част от направена на 28.09.2004 г. вноска по
сметка № 4003000038 BG33KORP9220400300003)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3449,77 лв., представляваща изплатени лихви по сметка № 4003000038
(BG33KOR P922040 030 0 0 03) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3700 лв., представляваща
част от направена на 5.11.2003 г. вноска по сметка № 4003000043 (BG06KORP9220400300004) в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 900 лв., представляваща част
от направена на 12.07.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000043 (BG06KORP9220400300004) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 6400 лв., представляваща
част от направена на 19.07.2004 г. вноска по
сметка № 4003000043 (BG06KORP9220400300004)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 1859,85 лв., представляваща
част от направена на 3.01.2005 г. вноска по смет-
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ка № 4003000043 (BG06KORP9220400300004) в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2700 лв., представляваща
направена на 18.01.2005 г. вноска по сметка
№ 4 0 030 0 0 0 43 (BG 0 6KOR P922 0 4 0 030 0 0 0 4) в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 1940,52 лв., представляваща изплатени лихви по сметка № 4003000043
(BG06KOR P922040030 0 0 04) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 7500 лв., представляваща
част от направена на 23.12.2003 г. вноска по
сметка № 4003000059 (BG76KORP9220400300005)
в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 13 800 лв., представляваща
направена на 28.09.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000059 (BG76KORP9220400300005) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3700 лв., представляваща
направена на 29.09.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000059 (BG76KORP9220400300005) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 2500 лв., представляваща
направена на 30.09.2004 г. вноска по сметка
№ 4003000059 (BG76KORP9220400300005) в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 3901,39 лв., представляваща изплатени лихви по сметка № 4003000059
(BG76KOR P922040 030 0 0 05) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД;
сумата в размер 9383,57 лв., представляваща
част от направена на 29.11.2005 г. вноска по
сметка № BG69KORP92204403000001 в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
су мата в размер 26,84 л в., п редс тавляваща изплатени лихви по сметка
№ B G 69KOR P 9 2 2 0 4 4 0 3 0 0 0 0 01 в „ К о р п о р а -
тивна търговска банка“ – АД, по чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.), както и
сумата 2500 лв. от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на „Агро-Юнион
65“ – ООД, ЕИК 103776630, продадени с договор
от 16.12.2003 г.;
сумата от 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „220Е“, peг.
№ В6699СВ, продаден с договор от 3.01.2008 г.;
сумата 7000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на мотоциклет марка „Сузуки“, модел „Интрудер 800“,
peг. № В0951К, продаден с договор от 3.01.2008 г.,
по чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.).
Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 24.02.2017 г. от
14,30 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.). Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество най-късно в първото по делото заседание, насрочено за 24.02.2017 г. от 14,30 ч. и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.).
8658
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 76 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 233/2016 г. по описа на съда по предявено на
12.10.2016 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров и адрес за призоваване:
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Варна, ул. А леко Константинов № 17, ет. 1,
срещу Теодор Николаев Минков с постоянен
адрес: Силистра, ул. Тридесет и първи полк 54,
ет. 3, апартамент № 5, с правно основание по
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 224 657,63 лв.:
От Теодор Николаев Минков на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
Недвижим имот: жилище – апартамент с
идентификатор 66425.501.8843.8.5, намиращ се в
Силистра, представляващ самостоятелен обект
в масивна многофамилна жилищна сграда с
идентификатор 66425.501.8843.8, изградена в
поземлен имот с идентификатор 66425.501.8843
по кадастралната карта на гр. Силистра, ул. Тридесет и първи полк 54, ет. 3, ап. 5, с предходен
административен адрес: гр. Силистра, ул. 31-ви
полк 54, ЖСК „Дръстър – 1“, ет. 3, апартамент с
югоизточно изложение, състоящ се от коридор,
кухня, столова, две спални, хол, баня, тоалетна,
килер и мокро помещение, с обща застроена площ
130 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – № 66425.501.8843.8.6,
под обекта – № 66425.501.8843.8.3, над обекта – № 66425.501.8843.8.7, заедно с принадлежащото му складово помещение, разположено
в сутерена на сградата, представляващо: изба
№ 1 с площ 17,46 кв. м, ведно с 9,97 % ид.ч.
от общите части на сградата, равняващи се на
22,61 кв. м ид.ч., както и ведно със съответните
на обекта ид.ч. от отстъпеното право на строеж
върху 144,09 кв. м от общинския терен, в който
е построена сградата, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 74, том XII, peг. № 10925, дело № 770 от
29.12.2011 г. (Акт № 85, том XXV, дело № 4783
от 29.12.2011 г. на СВ – Силист ра). Пазарна
стойност към настоящия момент – 82 161 лв.
Товарен автомобил „Мерцедес 408 Д“ с peг.
№ СС 9859 СВ, дата на първа регист раци я
22.06.1990 г., рама № WDB6113671Р068007, двигател № 60194010084375, придобит с договор на
15.06.2011 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.
Л е к а в т о м о б и л „О п е л Т и г р а“ с p e г.
№ СС 2391 СА, дата на първа регист раци я
23.01.1995 г., рама № W0L000075S4166296, двигател № Х16ХЕ20247434, придобит с внос на
23.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.
Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с peг.
№ СС 2647 СА, дата на първа регист раци я
28.03.1994 г., рама № W V WZZZ1HZRW472122,
двигател № А АМ362525, придобит с внос на
7.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.
Лек автомобил „БМВ 318 И“ с peг. № СС 3507
СА, дата на първа регистрация 9.02.1993 г., рама
№ WBACA3107JD06343, двигател № 184Е106527685,
придобит от внос на 11.10.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.
Лек автомобил „Фолксваген Венто“ с peг.
№ СС 3681 СА, дата на първа регист раци я
16.10.1992 г., рама № W V WZZZ 1HZPW081678,
двигат ел № 1Y149630, п ри доби т о т внос на
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6.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 800 лв.
Сумата в размер 1173,50 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в евро № BG63
СЕСВ 9790 2490 8539 01, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове № BG11
СЕСВ 9790 2090 8539 00, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 19 558,30 лв., представляваща вноска по депозитна сметка в евро № BG90
СЕСВ 9790 2490 8539 00, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 80,93 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в евро
№ BG90 СЕСВ 9790 2490 8539 00, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 3192,75 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в евро № BG09
СЕСВ 9790 2490 8539 03, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 166,72 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в евро
№ BG09 СЕСВ 9790 2490 8539 03, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 3680 лв., представляваща
вноска по банкова сметка в левове № BG76
UBBS 8002 1002 0921 16, открита в „Обединена
българска банка“ – АД.
Сумата в размер 180 лв., внесена от трето лице
по банкова сметка в левове № BG76 UBBS 8002
1002 0921 16, открита в „Обединена българска
банка“ – АД.
Сумата в размер 73,02 лв., представляваща
остатък от вноска по разплащателна сметка в
левове № BG16 BUIB 7114 1024 9083 00, открита
в „Стопанска и инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 592,70 лв., представляваща
остатък от вноска по разплащателна сметка в
евро № BG05 FINV 9150 1004 2371 56, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 2666,38 лв., внесена от трети
лица по разплащателна сметка в евро № BG05
FINV 9150 1004 2371 56, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 782,33 лв., представляваща
вноска по депозит в евро № BG25 FINV 9150
2004 2371 50, открит в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
От титуляр Теодор Николаев Минков на осно
вание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
Сумата 74 600 лв., представляваща действителната стойност на отчуж дените с нотариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижими имоти № 118, том X, peг. № 8830, дело
№ 1400/25.11.2014 г. (Акт № 141, том XX, дело
№ 2858/25.11.2014 г. на СВ – Силистра) недвижими имоти, а именно:
Земеделска земя – овощна градина с площ
20,993 дка, съставляваща поземлен имот № 019006
в землището на с. Алеково, община Алфатар,
област Силистра, местността Парачала, при
съседи: имот № 019005 – овощна градина на
Георги Петров Иванов, имот № 000199 – път
трети клас на държавата, имот № 019007 – овощ-
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на градина на Веселин Събев Христов, и имот
№ 000526 – полски път на Община Алфатар.
Земеделска земя – овощна градина с площ
10,001 дка, с идентификатор 00415.106.3 и номер по
предходен план 106003 в землището на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, местността Целините, при съседи: 00415.106.5, 00415.106.4,
00415.106.503, 00415.106.502 и 00415.106.2.
Земеделска земя – овощна градина с площ
4 дка, с идентификатор 00415.117.25 и номер
по предходен план 117025 в землището на гр.
Алфатар, община Алфатар, област Силистра,
местността Целините, при съседи: 00415.117.504,
00415.117.505, 00415.117.17, 00415.117.16.
Земеделска земя – овощна градина с площ
8,182 дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 015035 по плана за земеразделяне на
с. Алеково, община Алфатар, област Силистра,
в местността Парачала, при граници и съседи: имоти № 000522 – полски път на Община
Алфатар, № 015001 – овощна градина на ДПФ,
№ 015002 – овощна градина на Юлия Господинова
Георгиева, № 015003 – овощна градина на Юлия
Господинова Георгиева, № 015004 – овощна градина на Живко Петров Ников, № 015005 – овощна градина на наследниците на Недю Василев
Димитров, № 000523 – полски път на Община
Алфатар, и № 015036 – овощна градина на Боян
Славов Драганов.
Земеделск а зем я – н и ва с п лощ 10 д к а,
трета категория, съставляваща поземлен имот
№ 00415.117.8 по плана за земеразделяне на гр.
Алфатар, община Алфатар, област Силистра,
местността Целините, при граници и съседи:
имоти № 00415.117.6, 00415.117.31, 00415.117.11,
00415.117.505, 00415.117.9.
Земеделска земя – нива с площ 10,041 дка,
трета категория, съставляваща поземлен имот
№ 00415.129.5 по плана за земеразделяне на гр.
Алфатар, община Алфатар, област Силистра,
местността Тухларната, при граници и съседи:
имоти № 00415.129.6, 00415.129.8, 00415.129.32,
00415.128.502.
Земеделска земя – овощна градина с площ 3
дка, трета категория, намираща се в землището
на с. Алеково, община Алфатар, област Силистра,
местността Парачала, съставляваща поземлен
имот № 016052 по плана за земеразделяне, при
граници и съседи: имот № 016020 – овощна
градина на Димитър Захариев Захариев, имот
№ 016036 – овощна градина на Илия Великов
Димов, имот № 016053 – овощна градина на
Кольо Христов Николов, имот № 016054 – овощна градина на Катя Станкова Иванова, имот
№ 016034 – овощна градина на наследниците на
Жеко Янков Жеков, имот № 016021 – овощна
градина на Димитър Матев Матеевски.
Сумата 5500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „БМВ 316 И“ с peг. № СС 2713 СА,
дата на първа регистрация 15.01.1997 г., № на
рама: WBACG11090KD55914, без № на двигател,
придобит с внос на 21.01.2007 г., отчужден на
6.10.2008 г.
Сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Опел Вектра“ с peг. № СС 3390
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СА, дата на първа регистрация 17.03.1997 г.,
№ на рама: W0L000031V7077027, № на двигател:
X16XEL20857271, придобит с внос на 1.10.2007 г.,
отчужден на 19.11.2008 г.
Сумата 2000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Фолксваген Голф“ с peг. № СС 3391
СА, дата на първа регистрация 26.01.1996 г.,
№ на рама: W V WZZZ1HZTB055730, № на двигател: 1Y525837, придобит с внос на 10.12.2007 г.,
отчужден на 19.11.2008 г.
Сумата 950 лв., представляваща стойността към датата на бракуване на лек автомоби л „Форд Мон део“ с peг. № СС 6742 А К ,
дата на първа регистрация 11.01.1994 г., № на
рама: WF0NXXGBBNRL53062, № на двигател:
RL53062RFN, придобит с договор на 17.06.2006 г.,
бракуван на 6.10.2008 г.
Сумата 8000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 740 И“ с peг. № СС 8531 РВ, дата
на първа регистрация 24.06.1999 г., № на рама:
WBAGG8109DE87931, № на двигател: 5012201,
придобит с договор на 19.04.2013 г., отчужден
на 10.12.2013 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 23.02.2017 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Силистренския окръжен съд по делото.
8722

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство на 61 ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 39, ал. 2, чл. 32,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.12.2016 г. в 18 ч. в София,
район „Връбница“, бул. Ломско шосе 186, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на съвета на настоятелите; 2. приемане
на промени в състава на съвета на настоятелите;
3. приемане на промени в устава на сдружението;
4. разни. Писмените материали за провеждане
на събранието са на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на
сдружението при липса на кворум в посочения
час събранието се отлага за 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред и може да се
проведе колкото и членове да се явят.
8631
17. – Управителният съвет на сдружение
„Национа лен браншови съюз на х лебарите
и сладкарите“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 16.12.2016 г. в 12 ч. на адрес: София, ул. Бачо
Киро 5, вх. А, ет. 6, ап. 25 – офис на сдружението, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен доклад за работата на „Национален
браншови съюз на хлебарите и сладкарите“ за
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2015 г.; проект за решение – ОС приема годишния
доклад за работата на сдружението през 2015 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за
работата на „Национален браншови съюз на
хлебарите и сладкарите“ през 2015 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет за работата на сдружението през 2015 г.;
3. вземане на решение за изменение устава на
„Национален браншови съюз на хлебарите и
сладкарите“; проект за решение – ОС приема
изменение на устава; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 18, ал. 5 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на 27.12.2016 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. За законосъобразното провеждане на общото събрание е необходимо всеки
редовен член на „Национален браншови съюз на
хлебарите и сладкарите“ – юридическо лице, да
легитимира законния си представител с удостоверение за актуално съдебно състояние, което е
приложимо и за случаите на упълномощаване.
Изготвените документи са на разположение на
членовете на общото събрание на адрес: София,
ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 6, ап. 25 – офис на
сдружението, и се предоставят при поискване.
8637
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Институт на професионалните счетоводители
в България“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ,
чл. 23, ал. 2 от устава и решение от 17.10.2016 г.
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 18.12.2016 г. в 9,30 ч. на адрес
София, бул. Тотлебен 34А, зала 1А на х-л „Шипка“,
при следния дневен ред: 1. определяне и приемане
на целите и задачите на ИПСБ в дългосрочен и
краткосрочен план; 2. приемане на промени в
устава на сдружението; 3. избор на председател
и членове на управителния и контролния съвет
на сдружението; 4. други организационни въпроси. Общото събрание се счита законно, ако
присъстват 2/3 от членовете на ИПСБ, имащи
право на глас. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и се счита законно независимо от броя на
явилите се членове. Съгласно чл. 24, ал. 2 от
устава правото на глас в общото събрание може
да се упражни лично или въз основа на писмено
пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото
събрание. Представителство по пълномощие
се осъществява само от редовни членове на
ИПСБ. Писмените материали относно дневния
ред на свиканото общо събрание, включително
проектът за устав, са достъпни за членовете на
електронния сайт на сдружението – www.ipsb.bg.
8655
14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Авангардни материали и обработки“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.12.2016 г.
в 10 ч. в София, Минно-геоложкия университет
„Св. Иван Рилски“, зала 303А, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов отчет
и доклад за дейността на сдружение „АМО“ за
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2015 г.; 2. освобождаване на членовете на УС от
отговорност за дейността им до 31.12.2015 г.; 3.
вземане на решение за прекратяване на дейността
на сдружение „АМО“; 4. вземане на решение за
прекратяване на сдружение „АМО“ и откриване
на производство по ликвидация; 5. определяне
на срок, в който да се извърши ликвидацията;
6. вземане на решение за назначаване на ликвидатор, одобряване на договора с ликвидатора;
7. одобряване на покана до кредиторите, която
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“; 8.
разни. Всички писмени материали, свързани
с дневния ред на общото събрание, ще бъдат
предоставени на разположение на членовете на
сдружение „АМО“ на следния адрес: София 1000,
ул. Екзарх Йосиф 50, до датата на провеждане
на общото събрание. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно колкото и членове да се явят.
8656
11. – Управителният съвет на сдружение
„Юрист и за Европейски съюз“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на
членовете на сдружението на 29.12.2016 г. в 17 ч.
на адрес: София, бул. Александър Стамболийски 22, вх. 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане годишните финансови отчети на сдружението за 2012, 2013, 2014, 2015 г. и отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2012, 2013, 2014, 2015 г.; 2. приемане на нов
устав на сдружението; 3. приемане бюджета на
сдружението за 2017 г.; 4. приемане програма за
дейността на сдружението през 2017 г.; 5. освобождаване на членове на сдружението и приемане
на нови членове на сдружението; 6. избор на
нов управителен съвет; 7. разни. В случай че в
посочения час за откриване на събранието не е
регистриран необходимият кворум за провеждане
на законно общо събрание, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава общото събрание
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието
членове на сдружението.
8620
17. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските Чийвнинг стипендианти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква събр ание на членовете на сдружението
на 5.01.2017 г. в 17 ч. на адрес: София, район
„Обори ще“, ул. Триа д и ца 6, офис 308, п ри
следния дневен ред: 1. приемане работата на
ликвидатора на сдружението и прекратяване
на процедурата по ликвидация; 2. промяна в
състава на управителния съвет; 3. промяна на
устава на сдружението; 4. разни. В случай че в
посочения час за откриване на събранието не е
регистриран необходимият кворум за провеждане
на законно общо събрание, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава общото събрание се
отлага и ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
8557
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57. – Управителният съвет на Сдружение
за учителска взаимопомощ – София (СУВ), на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 19.01.2017 г.
в 16 ч. в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
83, редовно годишно отчетно общо (делегатско)
събр ание при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на сдружението и
неговата ВСК за периода 01.01 – 31.12.2016 г.;
2 . з а к л ючен ие н а РК н а ВС К з а пе риод а
01.01 – 31.12.2016 г.; 3. приемане на бюджет на
СУВ за 2017 г.; 4. обсъждане и гласуване на
решение на ОС на СУВ за дейността през 2017 г.
8546
100. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Българска федерация на радиолюбителите“
(БФРЛ) свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 13, ал. 3 от устава на БФРЛ
общо събрание на сдружението на 10.12.2016 г. от
13 ч. във Велико Търново, пл. Център 2, сграда
на Областната администрация, ет. 5, зала 500,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на БФРЛ през периода 2013 – 2016 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. приемане бюджет и насоки
за дейността на БФРЛ за периода 2017 – 2020 г.;
4. избор на нови председател, управителен и
контролен съвет на БФРЛ; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същият ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8705
14. – Управителният съвет (бордът на директорите) на „Ротари клуб – Враца“ – Враца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 12.12.2016 г. в 18 ч. във Враца,
заседателната зала на Търговско-промишлената
палата към хотел „Хемус“, при следния дневен
ред: 1. промени в управителния съвет (борда на
директорите) на юридическо лице с нестопанска
цел „Ротари клуб – Враца“ – Враца; 2. промени
в устава на юридическо лице с нестопанска цел
„Ротари клуб – Враца“ – Враца; 3. разни.
8647
71. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Габрово, на 28 и 29.01.2017 г. в
9 ч. в заседателната зала на „Тера Център“ – ООД,
Габрово, бул. Могильов 47, при следния дневен
ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2016 г. и вземане на
решения по него; 2. разглеждане на доклада на
контролния съвет; 3. разглеждане на отчета на
Дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
колегията за следващата 2017 финансова година;
5. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
8606
3. – Управителният съвет на сдружение „За
Равен старт“ – Долна баня, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с протокол от 14.10.2016 г.
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
18.12.2016 г. в 9 ч. в офиса в гр. Долна баня, ул.
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Търговска 234, при дневен ред: приемане на
промени в устава на сдружение „За Равен старт“.
Поканват се всички членове на сдружение „За
Равен старт“ да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе
на същото място и при съшия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
8699
790. – Адвокатският съвет на Адвокатска
колегия – Пловдив, на основание чл. 81 ЗА
свиква редовно годишно общо отчетно събрание на Адвокатска колегия – Пловдив, на 28 и
29.01.2017 г. в 9 ч. в зала „Пловдив“ на хотел
„Новотел“ – Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2016 г.; 2. доклад за дейността на контролния
съвет; 3. отчет за дейността на Дисциплинарния
съд; 4. разисквания; 5. приемане бюджета на
адвокатския съвет за 2017 г.; 6. доклад относно
дейността на адвокатския съвет по въпросите на
правната помощ, разисквания; 7. разни; 8. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
от страната.
8648
72. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 2 от устава на Тракийско дружество „Войвода
Руси Славов“ свиква общо отчетно-изборно съб
рание на Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“, колективен член на СТДБ, на 25.02.2017 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“, ет. 2, Пловдив, ул. Димитър Талев 49, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“
за периода 2016 г.; 2. финансово-счетоводен
отчет за 2016 г.; 3. календарен план и бюджет
за дейността на сдружението за 2017 г. – обсъждане и приемане; 4. обсъждане и приемане на
отчетните материали и сваляне на отговорност;
5. освобождаване на досегашния и избор на нов
председател и управителен съвет; 6. освобождаване на досегашния и избор на нов контролен
съвет; 7. разни. Регистрацията на присъстващите
започва в 10,30 ч. на 25.02.2017 г. на мястото на
провеждане на общото отчетно-изборно събрание. 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. За делово провеждане на ООИС УС кани
всички членове на Тракийско дружество „Войвода
Руси Славов“, определени съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 2 от устава на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“, да се явят в деловодството на
сдружението в работно време в срок до 16 ч. на
23.02.2017 г., за да платят членския си внос, както
и да получат заверка в членската си карта или
нова такава, с която ще могат да се легитимират
и да вземат участие в гласуването на ООИС.
Неявяване в посочения срок ще се счита за дезинтересованост от членски правоотношения и
едностранно прекратени такива чрез отпадане
поради неплащане на членски внос.
8530
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10. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Кану-каяк“ „Локомотив“, Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14/1 от устава на клуба
свиква общо събрание на „СККК „Локомотив“,
Русе, на 12.01.2017 г. в 16 ч. в салона на ССУ
„М-р А. Узунов“, със следния дневен ред: 1.
отчет за работата на УС и счетоводен отчет за
периода 2015 – 2016 г.; 2. приемане на бюджета
за 2017 г.; 3. промяна на адреса на управление;
4. промяна в състава на членовете на УС. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8638
12. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков“
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на сдружението
на 12.01.2017 г. в 17 ч. в к.к. Боровец, хотел „Самоков“, зала „Люлин“, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2015 и 2016 г.; 2. промяна в
седалището и адреса на управление на сдружението; 3. промяна в устава на сдружението; 4.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден на същото място и
при същия дневен ред в 18 ч.
8607
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с общественополезна дейност„Настоятелство
ОДЗ – Зорница“ – Смолян, на основание 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.12.2016 г. от 17,30 ч. на адрес: Смолян, ул.
Първи май 19, при следния дневен ред: 1. избор
на членове на съвет на настоятелите; 2. решение за финансиране на извънкласни форми за
обучение; 3. план на дейностите и бюджет на
сдружението за 2017 г.
8721
1. – Управителният съвет на СНЦ „Частен
лесовъд“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 14.01.2017 г. в 10 ч. в съвещателната зала на РИОСВ – Смолян, при следния
дневен ред: 1. прекратяване членството в СНЦ
„Частен лесовъд“ – Смолян, на основание чл. 15,
т. 1 от устава на сдружението поради смърт;
2. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от устава
приемане на нови членове на СНЦ „Частен
лесовъд“ – Смолян; 3. отчетен доклад на УС за
дейността на сдружението; 4. отчетен доклад на
КС за финансовата дейност на сдружението; 5.
избор на нов управителен и нов контролен съвет;
6. промени в устава на СНЦ „Частен лесовъд“.
На основание чл. 26 от устава на сдружението
общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред
колкото и членове да се явят.
8700
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М и л е н а С т е ф а н о в а Н и ко л о в а-Ко с т о ва – ликвид атор на фондация „Сейв Травъл Алайънс – Юръп“, в ликвидация по ф.д. № 798/2010 г.
по описа на Софийския градски съд, ЕИК по
БУЛСТАТ 176050583, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите да предявят вземанията си към фондацията в 6-месечен срок считано
от обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
8701
Никола Цочев Шаров – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в обществена полза „Промени България“ – в ликвидация, рег. по ф.д. № 654/2013 г. по
описа на Софийския градски съд, със седалище
и адрес на управление София, кв. Редута, ул.
Велчо Атанасов 9, ет. 2, ап. 13, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Промени България“ – в ликвидация, да предявят
вземанията си към сдружението в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на настоящата покана.
8706
Николай Вергилиев Атанасов – ликвидатор
на фондация „Вергилий Атанасов за българска
и балканска етноорганология“, София, в ликвидация по ф. д. 51/2011 г. на СГС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на фондацията да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародането на поканата в
„Държавен вестник“.
8678

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Румяна Атанасова Сотирова – ликвидатор на
сдружение „МИГ – Камено“, БУЛСТАТ 175879798,
в ликвидация, рег. по ф.д. № 53/2010 на Бургаския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
отправя покана до кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ на адреса на управление на сдружението: гр. Камено, ул. Освобождение 72.
8613
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции прави следната поправка в Решение № 272 от 30 септември 2016 г.
на Надзорния съвет на същата (ДВ, бр. 81 от
2016 г.): Думите в т. 5 „240 лв. (с вкл. ДДС)“ да
се четат: „360 лв. (с вкл. ДДС)“.
8696
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции прави следната поправка в Решение № 282 от 7 октомври
2016 г. на Надзорния съвет на същата (ДВ, бр. 82
от 2016 г.): Цифрите в т. 1 „68134.4360.279.15.490“
да се четат: „68134.4360.279.15.40“.
8697
Поправка. В поканата за свикване на общо
събрание на Сдружение на ловците и риболовците
„Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Ихтиман
(ДВ, бр. 80 от 2016 г., стр. 63, обявление № 8047),
се прави следната поправка: Точка 4 да се чете:
„4. промени в състава на управителния съвет
на сдружението;“.
8720

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

