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реда за издаване на разрешителни за
въвеждане на неместни или повторно
въвеждане на местни животински и
растителни видове в природата
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Министерство
на туризма
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необхо-
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дими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията
„Екскурзовод“
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация,
необходими за придобиване на право
способност за упражняване на професията „Планински водач“
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Васил Цветков Цветков за член на
Комисията по регионална политика, благо
устройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 юни 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от
25 април 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 315 360 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
у чилища и на у чениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:

1. по бюджетите на общините – 10 935 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на кул
турата – 304 425 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща суб
сидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование“, бюджет
на програма „Обучение на кадри в областта
на изкуството и културата“, по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г.
(2) Със сумата 198 720 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата 304 425 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на културата да из
върши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и чл. 2 от Постановле
ние № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
за приемане на Програма на мерките за за
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крила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2019 г. (ДВ,
бр. 36 от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение към
чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I от Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2019 г.
Община

Област

Бургас

Бургас

Благоевград

Благоевград

Варна

Варна

Средства за
стипендии
(в лв.)
810
945
1215

Велико Търново Велико Търново

405

Добрич

Добрич

675

Казанлък

Казанлък

Кюстендил

Кюстендил

405

Нови пазар

Нови пазар

540

Пазарджик

Пазарджик

405

Пловдив

Пловдив

1215

Плевен

Плевен

1620

Смолян

Смолян

540

Шумен

Шумен

Общо:
4439

1620

540
10 935

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 юли 2019 г.
нов размер на социалната пенсия за ста
рост – 132,74 лв. месечно.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
юли 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74
и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от
2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51,
69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30,
39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г.
и бр. 1, 3 и 12 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 32 ал. 6 се изменя така:
„(6) Вносителите изпращат всеки законо
проект за съгласуване от Комисията за про
тиводействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество относно
наличието на корупционен риск.“
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „3, 5 и 6“ се заменят с „3 и 5“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Съгласуването по чл. 32, ал. 6 се извършва
в 20-дневен срок от получаването на мате
риалите в Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Когато срокът за
обществени консултации е намален по реда
на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за
нормативните актове, срокът за съгласуване
от комисията е 14 дни.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество установи наличие на
корупционен риск, със свое решение тя прави
предложение за въвеждане на мерки с анти
корупционна насоченост. Ако предложението
не бъде прието, в справката за отразяване на
предложенията по чл. 35, ал. 1, т. 3 вносителят
посочва мотиви за това и уведомява комисията
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при условията и по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съот
ветно ал. 4, 5 и 6.
§ 3. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „законопроек
тите“ се поставя запетая и се добавя „в които
задължително се посочва и информацията по
чл. 35, ал. 2, т. 11“.
2. В ал. 2 се създава т. 11:
„11. информация за мерките за противо
действие на корупцията, когато такива се
съдържат в предложения акт, съдържанието
на мерките и корупционния риск, срещу който
са насочени.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4441

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с
Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2017 г. и бр. 41 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Параграф 7 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Наредбата влиза в сила от учебната
2020 – 2021 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4442

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от
2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 62 и 64 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
„Методика за прилагане на отправните точки
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за оценка на трайно намалената работоспо
собност (вида и степента на увреждане) в
проценти“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка IV се изменя така:
„IV. Когато са налице две или повече ув
реждания, за всяко от които в отправните
точки за оценка на трайно намалената ра
ботоспособност/вид и степен на увреждане е
посочен отделен процент, и най-малко две от
тях са с определен процент трайно намалена
работоспособност/вид и степен на уврежда
не – 50 или над 50 на сто, независимо дали
са за заболявания от общ характер, или за
заболявания с причинна връзка, оценката на
трайно намалената работоспособност/вида и
степента на увреждане се определя, като се
взема най-високият процент по съответната
отправна точка на най-тежкото увреждане. Към
него се прибавят 20 на сто от сбора на про
центите на всички съпътстващи увреждания.“
2. Създава се т. VIII:
„VIII. В експертното решение се вписва
определеният по реда на т. III и IV процент
на трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане и съответният МКБ код
на заболяването, а в мотивите на експертното
решение се посочват всички съпътстващи
увреждания със съответния МКБ код на забо
ляването и процент по съответната отправна
точка съгласно приложение № 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Започналите и неприключили до влиза
нето в сила на това постановление процедури
по извършване на медицинската експертиза
се довършват, както следва:
1. Пред ТЕЛК – по реда на това постанов
ление.
2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.
§ 3. Лицата, освидетелствани или пре
освидетелствани от ТЕЛК в периода от 3
август 2018 г. до влизането в сила на това
постановление, имат право да подадат заявле
ние-декларация за преосвидетелстване, извън
случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за
устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските
експертизи (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г.,
бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 г.) в едно
месечен срок от влизането в сила на това
постановление.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4443
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2019 г. по бюджета на Министерството на
културата за извършване на планов преглед
и ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козлодуй
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз
ходи по бюд жета на Министерството на
к улт у рата за 2019 г. в размер до 437 410 лв.
за извършване на планов преглед и ремонт
на моторен кораб „Параход Радецк и“, г р.
Козлоду й, филиал на Национа лни я исто
рическ и м узей.
(2) Средствата по а л. 1 да се осиг у рят
чрез прест ру кт у риране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
(3) Със су мата по а л. 1 да се у величат
ра з ход и т е по „По л и т и к а в о б л ас т т а н а
опа зва не на д ви ж и мо т о и нед ви ж и мо т о
к улт у рно наследство“, бюд жетна прог рама
„Опазва не и п редс та вя не на д ви ж и мо т о
културно наследство и визуалните изкуства“,
по бюд жета на Министерство на к улт у рата
за 2019 г.
(4) Със су мата по а л. 1 да се у величат
показателите по чл. 17, а л. 3 от Закона за
държавни я бюд жет на Република Българи я
за 2019 г.
Чл. 2. Минист ърът на к улт у рата да из
върши съответните промени по бюд жета на
Министерството на к улт у рата за 2019 г. на
базата на фактическ и извършените разходи
и да у ведоми минист ъра на финансите.
Чл. 3. Минист ърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
цент рални я бюд жет за 2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 6 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните
и горите за 2019 г. за доставка на противо
градови ракети за провеждане на активния
сезон по противоградова защита през 2019 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2019 г. в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 5.1 от Закона за държавни я
бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в об
ластта на земеделието и селските райони“,
бюджетна програма „Растениевъдство“, по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, хра
н и т е и г ори т е да извърш и с ъ о т ве т н и т е
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.

Зак лючителни разпоредби
§ 1 . По с т а н о в л е н и е т о с е п р и е м а н а
основание чл. 109, а л. 3 от Закона за пуб
личните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на минист ъра на к улт у рата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнародванет о м у в ,,Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, хра
ните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 7 ЮНИ 2019 Г.

за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България
за управление на средствата от фондовете
на Европейския съюз за програмния период
2021 – 2027 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Изготвянето на Споразумението
за партньорство на Република България и
преговорите с Европейската комисия по него,
както и изготвянето на програмните доку
менти в областта на Кохезионната политика,
Общата селскостопанска политика и Общата
политика по рибарство на Европейския съюз
за програмния период 2021 – 2027 г., наричани
по-нататък „програмите“, се ръководят от за
местник министър-председателя по чл. 5, ал. 1,
т. 2 от Устройствения правилник на Минис
терския съвет и на неговата администрация.
(2) Оперативната координация при изготвя
нето на документите по ал. 1 се осъществява
от Централното координационно звено по
смисъла на чл. 10 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
(3) Съветът за координация при управле
нието на средствата от Европейския съюз,
създаден с Постановление № 70 на Минис
терския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и за
създаване на Съвет за координация при управ
лението на средствата от Европейския съюз,
подпомага заместник министър-председателя
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правил
ник на Министерския съвет и на неговата
администрация при вземането на решения,
свързани с цялостния процес по разработване
на стратегическите и програмните документи
по ал. 1.
Чл. 2. (1) Съветът за координация при уп
равлението на средствата от Европейския съюз
обсъжда приоритетите, които да се финанси
рат през програмния период 2021 – 2027 г. в
България от следните фондове на Европей
ския съюз, наричани по-нататък „фондовете
за програмния период 2021 – 2027 г.“:
1. Европейския фонд за регионално раз
витие;
2. Кохезионния фонд;
3. Европейския социален фонд +;
4. Европейския фонд за морско дело и
рибарство;
5. Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони;
6. Европейския фонд за гарантиране на
земеделието.
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(2) Съветът по ал. 1 обсъжда и приоритети
те, които да се финансират през програмния
период 2021 – 2027 г. в България от Фонд
„Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище и
миграция“ и от Фонд „Интегрирано управле
ние на границите и визите“.
(3) Приоритетите, които да се финансират
от фондовете по ал. 1 и 2, се обсъждат и с
представители на партньорите в рамките на
срещите по чл. 17 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
(4) Въз основа на обсъжданията по ал. 1 – 3
заместник министър-председателят по чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата админи
страция внася за приемане от Министерския
съвет проект на решение за одобряване на
списък с целите на политиката, които да бъдат
включени в Споразумението за партньорство,
списък с програми и водещо ведомство за
разработването на всяка от тях.
Чл. 3. (1) Създава се работна група за раз
работване на Споразумението за партньорство.
(2) Председателят на работната група по
ал. 1 се определя от заместник министърпредседателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устрой
ствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация.
(3) В работната група по ал. 1 участват
представители на:
1. Централното координационно звено,
сертифициращите и одитните органи по про
грамите за програмния период 2014 – 2020 г.
и Разплащателната агенция по Програмата
за развитие на селските райони;
2. управляващите органи на програмите,
финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове за програмния период
2014 – 2020 г.;
3. ведомствата, отговорни за национал
ните политики, свързани с одобрените от
Министерския съвет цели на политиката по
чл. 2, ал. 4;
4. дирекция „Икономическа и социална
политика“ в администрацията на Министер
ския съвет;
5. дирекция „Модернизация на администра
цията“ в администрацията на Министерския
съвет;
6. дирекция „Координация по въпросите
на ЕС“ в администрацията на Министерския
съвет;
7. дирекция „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите;
8. дирекция „Права на човека“ на Минис
терството на външните работи;
9. дирекция „Управление на териториал
ното сътрудничество“ на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството;
10. дирекция „Международни проекти“ на
Министерството на вътрешните работи;
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11. Националния статистически институт;
12. Комисията за защита от дискриминация;
13. Агенцията за хората с увреждания;
14. регионалните съвети за развитие в
районите от ниво 2;
15. представителните организации на рабо
тодателите и на работниците и служителите
на национално равнище, признати от Минис
терския съвет по реда на Кодекса на труда;
16. национално представителните органи
зации на и за хора с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона за
хората с увреждания;
17. Националното сдружение на общините
в Република България;
18. академичната общност съгласно чл. 4;
19. следните групи юридически лица с не
стопанска цел за общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на
равенството между мъжете и жените, недис
криминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на
образованието, науката и културата;
д) организации на местните инициативни
групи и местните инициативни рибарски
групи за изпълнение на подхода „Водено от
общностите местно развитие“;
20. Фонда на фондовете по смисъла на чл. 5,
ал. 1 от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
(4) Поименният състав на работната група
се определя със заповед на заместник ми
нистър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(5) Председателят на работната група може
да кани за участие в заседанията є предста
вители и на други ведомства и организации,
имащи отношение к ъм изпълнението на
политиките, финансирани от фондовете за
програмния период 2021 – 2027 г.
(6) Работната група приема вътрешни пра
вила за дейността си, изготвени от Централ
ното координационно звено.
(7) Членовете на работната група по ал. 3,
т. 14 – 19 представят информация относно
дейността є на организациите, които са ги
излъчили.
(8) Членовете на работната група не по
лучават възнаграждение за участието си в
нейната работа.
Чл. 4. Българската академия на науките,
Съветът на ректорите на висшите училища
в Република България и Селскостопанската
академия определят по един основен и по
двама резервни членове в състава на работ
ната група по чл. 3, ал. 1.
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Чл. 5. (1) Юридическите лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност по чл. 3,
ал. 3, т. 19 трябва да отговарят на следните
общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
най-малко 2 години преди момента на пода
ване на заявление за участие в процедурата
за избор;
2. да са действащи и активно осъщест
вяващи целите си не по-малко от 2 години
към момента на подаване на заявлението за
участие в процедурата за избор;
3. да притежават опит в разработването/
изпълнението/мониторинга или оценката на
стратегии/програми или политики;
4. да притежават опит в разработването/
изпълнението/мониторинга или оценката на
Националната стратегическа референтна рам
ка/Споразумението за партньорство/програми
или проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
5. в тях да членуват поне 3 местни ини
циативни групи и/или местни инициативни
рибарски групи, действащи и активно осъщест
вяващи целите си не по-малко от една година
към момента на подаване на заявлението за
участие в процедурата за избор.
(2) Критерият по ал. 1, т. 4 се прилага само
за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, букви „а“ – „г“,
а критерият по ал. 1, т. 5 – за лицата по чл. 3,
ал. 3, т. 19, буква „д“.
(3) Лицата по ал. 1 не може да членуват в
представителните организации на работода
телите и на работниците и служителите на
национално равнище, признати от Министер
ския съвет по реда на Кодекса на труда, както
и в национално представителните организа
ции на и за хората с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона за
хората с увреждания.
(4) Лицата по ал. 1 се избират при условия
и по ред съгласно приложение № 1. Избраните
лица определят общо за съответната група
един основен член и до трима резервни чле
нове за участие в състава на работната група
по чл. 3, ал. 1.
(5) Всеки от определените основни и ре
зервни членове по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата
на дейност на лицата, за чийто представител
е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълне
нието/мониторинга или оценката на Наци
оналната стратегическа референтна рамка/
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Споразумението за партньорство/програми
или проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен
орган или на управителен орган на някое от
лицата по ал. 4.
Чл. 6. (1) Работната група по чл. 3, ал. 1:
1. отговаря за изготвянето на проекта на
Споразумение за партньорство;
2. осигурява съответствието на Споразу
мението за партньорство с принципите на
партньорство и многостепенно управление,
както и с приложимото европейско и нацио
нално законодателство;
3. осъществява хоризонталната координа
ция по съдържанието на програмите;
4. осиг у рява липсата на припокриване
между мерките по отделните програми;
5. следи за изпълнението на хоризонталните
отключващи условия;
6. следи за спазване принципа на допълня
емост на националните средства със средствата
от Европейския съюз;
7. осъществява мониторинг на промените в
европейското законодателство, като отразява
необходимите промени и актуализира проекта
на Споразумение за партньорство;
8. изпълнява и други функции, възложени
є в заповедта по чл. 3, ал. 4.
(2) Работната г ру па по чл. 3, а л. 1 се
отчита за работата си пред заместник ми
нистър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(3) Заместник министър-председателят по
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата адми
нистрация носи отговорност за качественото
и своевременно изготвяне на проекта на
Споразумение за партньорство.
Чл. 7. (1) В съответствие с решението на
Министерския съвет по чл. 2, ал. 4 се създават
тематични работни групи за разработване на
всяка от програмите, финансирани от фон
довете за програмния период 2021 – 2027 г.
(2) Председателят на всяка от работните
групи по ал. 1 се определя от ръководителя
на съответното водещо ведомство.
(3) Председателите на работните групи по
ал. 1 участват в състава на работната група
по чл. 3, ал. 1.
(4) В работните групи по ал. 1 участват
представители на:
1. Централното координационно звено,
сертифициращите и одитните органи по про
грамите за програмния период 2014 – 2020 г.,
Разплащателната агенция по Програмата за
развитие на селските райони и определените
от Министерския съвет водещи ведомства за
разработването на останалите програми, фи
нансирани от фондове за програмния период
2021 – 2027 г.;
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2. ведомствата, отговорни за политиките,
мерки по които ще се финансират от съот
ветната програма;
3. дирекция „Икономическа и социална
политика“ в администрацията на Министер
ския съвет;
4. дирекция „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите;
5. дирекция „Права на човека“ на Минис
терството на външните работи;
6. Националния статистически институт;
7. Комисията за защита от дискриминация;
8. Агенцията за хората с увреждания;
9. регионалните съвети за развитие в ра
йоните от ниво 2;
10. представителните организации на рабо
тодателите и на работниците и служителите
на национално равнище, признати от Минис
терския съвет по реда на Кодекса на труда;
11. национално представителните органи
зации на и за хора с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона за
хората с увреждания;
12. Националното сдружение на общините
в Република България;
13. академичната общност съгласно чл. 8;
14. следните групи юридически лица с не
стопанска цел, работещи в обществена полза,
според мерките, които ще се финансират по
съответната програма:
а) организации, работещи в сферата на
равенството между мъжете и жените, недис
криминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на
образованието, науката и културата;
д) организации на местните инициативни
групи и местните инициативни рибарски
групи за изпълнение на Подхода „Водено от
общностите местно развитие“;
15. Фонда на фондовете по смисъла на чл. 5,
ал. 1 от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
(5) За членове могат да бъдат определяни
представители и на други групи юридически
лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност, имащи отношение към мерките, които
ще се финансират по съответната програма.
(6) Поименният състав на всяка от работ
ните групи по ал. 1 се определя със заповед
на ръководител я на съответното водещо
ведомство съгласувано със заместник ми
нистър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(7) Председателите на работните групи по
ал. 1 могат да канят за участие в заседанията
им представители и на други ведомства и орга
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низации, имащи отношение към изпълнението
на политиките, финансирани от фондовете за
програмния период 2021 – 2027 г.
(8) Работните групи по ал. 1 приемат вът
решни правила за дейността си, изготвени от
съответното водещо ведомство.
(9) Членовете по ал. 4, т. 9 – 14 и ал. 5
представят информация относно дейността на
съответната работна група на организациите,
които са ги излъчили.
Чл. 8. Българската академия на науките,
Съветът на ректорите на висшите училища
в Република България и Селскостопанската
академия определят по един основен и по
двама резервни членове в състава на всяка
от работните групи по чл. 7, ал. 1.
Чл. 9. (1) Юридическите лица с нестопан
ска цел за общественополезна дейност по
чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 трябва да отговарят
на следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
най-малко 2 години преди момента на пода
ване на заявление за участие в процедурата
за избор;
2. да са действащи и активно осъщест
вяващи целите си не по-малко от 2 години
към момента на подаване на заявлението за
участие в процедурата за избор;
3. да притежават опит в разработването/
изпълнението/мониторинга или оценката на
стратегии/програми или политики;
4. да притежават опит в разработването/
изпълнението/мониторинга или оценката на
Националната стратегическа референтна рам
ка/Споразумението за партньорство/програми
или проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
5. в тях да членуват поне 3 местни ини
циативни групи и/или местни инициативни
рибарски групи, действащи и активно осъщест
вяващи целите си не по-малко от една година
към момента на подаване на заявлението за
участие в процедурата за избор.
(2) Критерият по ал. 1, т. 4 се прилага само
за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, букви „а“ – „г“
и ал. 5, а критерият по ал. 1, т. 5 – за лицата
по чл. 7, ал. 4, т. 14, буква „д“.
(3) Лицата по ал. 1 не може да членуват в
представителните организации на работода
телите и на работниците и служителите на
национално равнище, признати от Министер
ския съвет по реда на Кодекса на труда, както
и в национално представителните организа
ции на и за хората с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона за
хората с увреждания.
(4) Лицата по ал. 1 се избират при условия
и по ред съгласно приложение № 2. Избраните
лица определят общо за съответната група един
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основен член и до трима резервни членове
за участие в състава на съответната работна
група по чл. 7, ал. 1.
(5) Всеки от определените основни и ре
зервни членове по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата
на дейност на лицата, за чийто представител
е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълне
нието/мониторинга или оценката на Наци
оналната стратегическа референтна рамка/
Споразумението за партньорство/програми
или проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен
орган или на управителен орган на някое от
лицата по ал. 4.
Чл. 10. (1) Всяка от работните групи по
чл. 7, ал. 1:
1. отговаря за изготвянето на проекта на
съответната програма;
2. внася чрез ръководителя на водещото
ведомство или чрез ръководителя на първо
степенния разпоредител с бюджетни средства, в
чиято структура е водещото ведомство, приори
тетите на съответната програма за разглеждане
от Съвета за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз;
3. анализира приоритетите на Република
България и секторните стратегии в областта
на съответната програма и при необходимост
изготвя мотивирано предложение до Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз за включване на допъл
нителни приоритети и мерки в програмата;
4. осигурява съответствието на програмата
с принципите на партньорство и многосте
пенно управление, както и с приложимото
европейско и национално законодателство;
5. следи за изпълнението на тематичните
отключващи условия в съответните сектори и
предоставя информация за напредъка в изпъл
нението им на работната група по чл. 3, ал. 1;
6. осъществява мониторинг на промените в
европейското законодателство, като отразява
необходимите промени и актуализира проекта
на програма;
7. внася чрез ръководителя на водещото
ведомство или чрез ръководителя на първо
степенния разпоредител с бюджетни средства,
в чиято структура е водещото ведомство, про
екта на програма за разглеждане от Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз;
8. изпълнява и други задачи, възложени є
със съответната заповед по чл. 7, ал. 6.
(2) Работните групи по чл. 7, ал. 1 се отчитат
за работата си пред ръководителя на съот
ветното водещо ведомство и пред заместник
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министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(3) Ръководителите на водещите ведомства
носят отговорност за качественото и своевре
менно изготвяне на проектите на съответните
програми.
(4) При изпълнение на функциите си работ
ните групи по ал. 1 взаимодействат помежду
си и с работната група по чл. 3, ал. 1, като
регулярно обменят информация по напредъ
ка в разработването на Споразумението за
партньорство и програмите.
(5) Членовете на работните групи по ал. 1
не получават възнаграждение за участието си
в тяхната работа.
Чл. 11. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано със
заместник министър-председателя по чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата админи
страция определя българските представители
в работните групи за разработване на много
странните и двустранните програми за тери
ториално сътрудничество, в които Република
България ще участва за периода 2021 – 2027 г.
(2) Работните групи по ал. 1 се състоят от
представители на държавите – участнички в
съответната програма за териториално съ
трудничество за периода 2021 – 2027 г.
(3) Дирекция „Управление на териториал
ното сътрудничество“ на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
координира на национално ниво и методиче
ски подпомага дейността на работните групи
по ал. 1.
Чл. 12. (1) Съветът за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз разглежда работни варианти на Спора
зумението за партньорство и на програмите.
(2) В рамките на дейността си Съветът за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз осигурява взаимната
съгласуваност на документите по ал. 1.
Чл. 13. Работните групи по чл. 3, ал. 1 и
чл. 7, ал. 1 изготвят проектите на Споразуме
ние за партньорство и на програми в срокове,
определени от заместник министър-предсе
дателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на не
говата администрация, които се посочват в
заповедите по чл. 3, ал. 4 и чл. 7, ал. 6.
Чл. 14. (1) В процеса на изготвяне на Спо
разумението за партньорство Централното
координационно звено организира три об
ществени обсъждания, които се провеждат в
административните центрове на три различни
области в три различни района от ниво 2.
(2) Всяко водещо ведомство организира
три обществени обсъждания на проекта на
съответната програма в административните
центрове на три различни области в три
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различни района от ниво 2 съгласно график,
изготвен от Централното координационно
звено.
(3) Поканите за обсъжданията по ал. 1 и
2 се публикуват на Единния информационен
портал и на интернет страницата на съответ
ното водещо ведомство не по-късно от 20 дни
преди провеждане на обсъждането.
Чл. 15. (1) Проектите на Споразумение
за партньорство и програми се публикуват
на Портала за обществени консултации, на
Единния информационен портал и на интернет
страницата на съответното водещо ведомство.
(2) Срокът за предложения и становища по
проектите, публикувани за обществени кон
султации по ал. 1, е не по-кратък от 30 дни.
Чл. 16. Проектите на Споразумение за парт
ньорство и програми, както и предложенията
за изменения на програмите се обсъждат от
Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз и се одобряват
от Министерския съвет преди изпращането
им за одобрение от Европейската комисия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните
актове.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 4
ПРОЦЕДУРА
за избор на юридически лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на работната
група за разработване на Споразумението за
партньорство
1. На Единния информационен портал за обща
информация за изпълнението и управлението
на ЕСИФ www.eufunds.bg се публикува покана
за участие в избора на юридически лица с не
стопанска цел за общественополезна дейност в
състава на работната група за разработване на
Споразумението за партньорство.
2. В срок до 15 работни дни от датата на пуб
ликуване на поканата всяко заинтересовано лице
по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 19 подава писмено
заявление за участие в избора до директора на
дирекция „Централно координационно звено“ в
администрацията на Министерския съвет.
3. Лице по чл. 3, ал. 3, т. 19 не може да подаде
повече от едно заявление.
4. Писменото заявление по т. 2 се представя
по образец, неразделна част от поканата по т. 1,
утвърден от заместник министър-председателя
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата админи
страция. Към заявлението се прилагат:

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

а) документ за регистрация;
б) списък с описание на изпълняваните про
екти, програми и/или дейности съгласно чл. 5,
ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи
изпълнението им;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 5,
ал. 1, т. 2 и ал. 3, а за лицата по чл. 3, ал. 3,
т. 19, буква „д“ – и за обстоятелствата по чл. 5,
ал. 1, т. 5.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането
на срока по т. 2 директорът на дирекция „Цен
трално координационно звено“ в администраци
ята на Министерския съвет уведомява лицата,
отговарящи на критериите по чл. 5, ал. 1 и 3, и
ги кани да излъчат един общ представител на
съответната група по чл. 3, ал. 3, т. 19 за осно
вен член и до трима представители за резервни
членове.
6. В срок до 7 работни дни от получаване на
поканата лицата по т. 5 писмено уведомяват ди
ректора на дирекция „Централно координационно
звено“ в администрацията на Министерския съвет
за излъчените представители, като представят
доказателства за общото им одобрение.
7. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 6
излъченият основен член и резервните членове
представят на директора на дирекция „Централ
но координационно звено“ в администрацията
на Министерския съвет документи, доказващи
обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.
8. До предоставянето на документите по т. 7
съответният основен член или резервен член не
се включва поименно в заповедта по чл. 3, ал. 4
и не може да участва в заседанията и дейността
на работната група.
9. При промяна на основния член или на ре
зервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват
директора на дирекция „Централно координаци
онно звено“ в администрацията на Министерския
съвет за промяната и предоставят документи,
доказващи обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.
10. Когато след изтичането на срока по т. 2
за някоя от групите юридически лица с несто
панска цел за общественополезна дейност не са
получени заявления или всички лица, подали
заявление за участие в избора, не отговарят на
изискванията по чл. 5, ал. 1 и 3, за конкретната
група еднократно се провежда нова процедура за
избор на юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност в срок до 3 месеца
след изтичането на срока по т. 2.

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 4
ПРОЦЕДУРА
за избор на юридически лица с нестопанска цел
за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните
работни групи за разработване на програмите,
финансирани от фондовете за програмния период
2021 – 2027 г.
1. Водещото ведомство публикува на Единния
информационен портал за обща информация за
изпълнението и управлението на ЕСИФ www.
eufunds.bg и на електронната страница на съот
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ветното ведомство покана за участие в избора
на представители на юридическите лица с не
стопанска цел за общественополезна дейност в
тематичната работна група за разработване на
съответната програма.
2. В поканата по т. 1 се определят конкретните
групи лица по чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 според
мерките, които ще се финансират по съответ
ната програма.
3. В срок до 15 работни дни от датата на
публикуване на поканата всяко заинтересовано
лице по смисъла на чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 по
дава писмено заявление за участие в избора до
ръководителя на водещото ведомство.
4. Лице по чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 не може
да подаде повече от едно заявление.
5. Писменото заявление по т. 3 се представя
по образец, неразделна част от поканата по т. 1,
утвърден от заместник министър-председателя
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата админи
страция. Към заявлението се прилагат:
а) документ за регистрация;
б) списък с описание на изпълняваните про
екти, програми и/или дейности съгласно чл. 9,
ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи
изпълнението им;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 9,
ал. 1, т. 2 и ал. 3, а за лицата по чл. 7, ал. 4,
т. 14, буква „д“ – и за обстоятелствата по чл. 9,
ал. 1, т. 5.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането
на срока по т. 3 ръководителят на водещото
ведомство уведомява лицата, отговарящи на
критериите по чл. 9, ал. 1 и 3, и ги кани да
излъчат един общ представител на съответната
група юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност за основен член и
до трима представители за резервни членове.
7. В срок до 7 работни дни от получаването
на поканата лицата по т. 6 писмено уведомяват
ръководителя на водещото ведомство за излъчени
те представители, като представят доказателства
за общото им одобрение.
8. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 7
излъченият основен член и резервните членове
представят на ръководителя на водещото ведом
ство документи, доказващи обстоятелствата по
чл. 9, ал. 5.
9. До предоставянето на документите по т. 8
съответният основен член или резервен член не
се включва поименно в заповедта по чл. 7, ал. 6
и не може да участва в заседанията и дейността
на работната група.
10. При промяна на основния член или на
резервен член лицата по т. 6 писмено уведомяват
ръководителя на водещото ведомство и предос
тавят документите, доказващи обстоятелствата
по чл. 9, ал. 5.
11. Когато след изтичането на срока по т. 3
за някоя от групите юридически лица с несто
панска цел за общественополезна дейност не са
получени заявления или всички лица, подали
заявление за участие в избора, не отговарят на
изискванията по чл. 9, ал. 1 и 3, за конкретната
група еднократно се провежда нова процедура за
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избор на юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност в срок до 3 месеца
след изтичането на срока по т. 3.
4474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 7 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета с
Постановление № 280 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и
71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от
2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34 от 2008 г.;
Решение № 5551 от 14.05.2008 г. на Върховния
административен съд – бр. 92 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 41 и 67
от 2014 г., бр. 45 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г.,
бр. 21 и 102 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „приложения
№ 1а, 1б и 1в“ се заменят с „приложения
№ 1а, 1б, 1в и 1г“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2 числото „9,74“ се заменя
с „9,68“.
§ 3. В чл. 18, ал. 3 числото „26,72“ се за
меня с „31,42“.
§ 4. В чл. 19, ал. 3 числото „324,36“ се за
меня с „264,16“ и числото „165,84“ се заменя
със „135,06“.
§ 5. Създава се приложение № 1г към
чл. 1, ал. 2:
„Приложение № 1г
към чл. 1, ал. 2
Размер на летищните такси
съгласно Решение № З-644 на изпълнителния
директор на „Летище София“ – ЕАД, от 30 октом
ври 2018 г. за определяне размера на летищните
такси на летище София
1. Такса за кацане на възду хоплавателни
средствa
1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон
или част от него, окръглена към следващ тон,
от максималното излетно тегло на въздухопла
вателното средство (ВС).
1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по
международни линии и за полети по вътрешни
линии.
1.3. Единичната таксова единица за тон от
максималното излетно тегло на ВС е диферен
цирана в 5 групи (теглови диапазони) и е както
следва:
Група 1 – ВС до 3 т

- 8 евро

Група 2 – ВС над 3 т до 25 т

- 16,40 евро

Група 3 – ВС над 25 т до 65 т

- 14,10 евро
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- 12,10 евро

Група 5 – ВС над 100 т
- 11,80 евро
1.4. В размера на таксата по всеки теглови
диапазон за периода от 1 януари до 31 декем
ври 2019 г. са включени разходи за издръжка
на националния надзорен орган в размер 0,05
евро за тон.
1.5. Върху таксата за кацане на ВС са при
лож ими следните отст ъпк и за стим улиране
развитието на трафика на летище София:
1.5.1. За нов редовен междуконтинентален
пътнически маршрут:
Година 1
99 %
12 месеца от първия полет по марш
нам аление
рута
Година 2
90 %
Следващите 12 месеца
намаление
1.5.2. За нов редовен пътнически маршрут в
рамките на Европа:
Година 1
80 %
12 месеца от първия полет по марш
намаление
рута
1.5.3. За нов сезонен пътнически маршрут:
Сезон 1
60 %
В рамките на първия сезон на по
намаление
летното разписание (зима или лято)
1.5.4. За нови и/или допълнителни товарни
полети по международен маршрут:
Година 1
40 %
12 месеца от първия полет по марш
намаление
рута (нов или допълнителен)
1.5.5. За увеличен капацитет по действащ
пътнически маршрут чрез смяна на типа ВС:
Година 1
50 % намаление върху
12 месеца от първия
разликата в MTOW
полет по маршрута
1.5.6. За поддържане конкурентоспособността
на въздушния транспорт по вътрешни дестинации:
Редовни пътнически полети по
вътрешни маршрути:
Маршрут София – Бургас – Со
фия
70 % намаление
Маршрут София – Варна – Со
фия
90 % намаление
1.5.7. Брой изпълнени самолетодви жени я
по международни маршрути от един и същи
превозвач за период 12 последователни месеца
считано от 1 юли 2019 г.:
Над 4000 самолетодвижения

2,5 % намаление

Над 8000 самолетодвижения

5,5 % намаление

Над 12 000 самолетодвижения 6,5 % намаление
1.5.8. Пакетна стим улираща отст ъпка за
превозвачи, изпълняващи редовна полетна про
грама до/от летище София, по повод събития,
промотиращи въздушния транспорт:
Еднократна отстъпка
50 % намаление
Всички отстъпки по т. 1.5 се предоставят при
условията, критериите и по реда, описани в Про
грамата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на летище София за 2019 г.
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2. Такса за паркиране на въздухоплавателни
средства
2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки
тон или част от него, окръглена към следващ
тон, от максималното излетно тегло на ВС, за
всеки започнат час над безплатния престой.
2.2. Единичната таксова единица за тон на
час е диференцирана в 4 групи в зависимост от
периода на денонощието и типа на ползваното
съоръжение (местостоянка):
Оперативна местосто Оперативна местосто
янка – „ден“*
янка – „нощ“ **
0,351 евро
0,129 евро
Зона за дълговременен Зона за дълговременен
престой
престой
„ L ong-ter m Bay “ – „ L o n g - t e r m B a y “ –
„ден“*
„нощ“**
0,032 евро
0,023 евро
2.3. Непрекъснат престой на съоръжение за
оперативен престой повече от 8 денонощия се
таксува с увеличение 50 на сто от таксата за
паркиране.
2.4. Таксата за паркиране не се заплаща за
престой на ВС до:
2.4.1. 3 часа след кацане – за ВС, изпълняващи
пътнически полети;
2.4.2. 6 часа след кацане – за ВС с макси
мално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи
товарни полети;
2.4.3. 9 часа след кацане – за ВС с макси
мално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи
товарни полети.
2.5. Летищният оператор публикува списък с
номера на местостоянки за оперативен престой
на ВС и обозначение на зоните за дълговременен
престой (Long-term Bay).
2.6. В размера на таксата за паркиране на ВС
за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г.
са включени „0“ разходи за издръжка на Наци
оналния надзорен орган.
2.7. Върху таксата за паркиране на ВС са
приложими следните отстъпки за стимулиране
развитието на трафика на летище София:
2.7.1. За местодомуващи ВС на авиационни
превозвачи с редовна полетна програма с от
правно летище – летище София:
Повече от 3 местодо 15 % отстъпка върху так
муващи ВС на един и сата за оперативна мес
същи превозвач
тостоянка – ден и нощ
Повече от 6 местодо 30 % отстъпка върху так
муващи ВС на един и сата за оперативна мес
същи превозвач
тостоянка – ден и нощ
2.7.2. Пакетна стим улираща отст ъпка за
превозвачи, изпълняващи редовна полетна про
грама до/от летище София, по повод събития,
промотиращи въздушния транспорт:
20 % намаление за прес
той до 24 часа
Всички отстъпки по т. 2.7 се предоставят при
условията, критериите и по реда, описани в Про
грамата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на летище София за 2019 г.
* „Ден“ е периодът от 06,00 до 22,59 ч. местно
време.
** „Нощ“ е периодът от 23,00 до 05,59 ч. местно
време.
Еднократна отстъпка

ВЕСТНИК
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3. Такса за пътници
3.1. Такса „Пътници“ се събира за всеки за
минаващ пътник по международни и вътрешни
линии, започващ пътуването си от Терминал 1
и/или Терминал 2 на летище София или извърш
ващ трансфер от един полет на друг:
Международни линии
Вътрешни линии

Възрастни

6,34 евро

Деца

3,17 евро

Възрастни

5,82 евро

Деца
2,91 евро
3.2. Деца до 2-годишна възраст и транзитни
пътници са освободени от заплащане на таксата.
3.3. В размера на таксата за пътници за периода
от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени
разходи за издръжка на Националния надзорен
орган в размер 0,095 евро за всеки заминаващ
пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и в
размер 0,048 евро за всеки заминаващ пътник
между 2- и 12-годишна възраст (дете).
3.4. Върху таксата за пътници са приложими
следните отстъпки за стимулиране развитието
на трафика на летище София:
3.4.1. За трансферен пътнически трафик по
редовни линии:
Път н и ц и , п р и с т и г а щ и с
меж дународен или вътре
шен полет и заминаващи с 60 % нама ление
върху приложима
международен полет
та такса за път
Пътници, пристигащи с меж ници
дународен полет и замина
ващи с вътрешен полет
3.4.2. За брой заминаващи пътници на един
и същи превозвач за период 12 последователни
месеца считано от 1 юли 2019 г.:
Над 100 000
пътници
Над 200 000
пътници
Над 300 000
пътници
Над 400 000
пътници

до 200 000 0,50 евро намаление
за заминаващ пътник
до 300 000 0,75 евро намаление
за заминаващ пътник
до 400 000 1,00 евро намаление
за заминаващ пътник
до 500 000 1,20 евро намаление
за заминаващ пътник
1,35 евро намаление
Над 500 000 пътници
за заминаващ пътник
Всички отстъпки по т. 3.4 се предоставят при
условията, критериите и по реда, описани в Про
грамата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на летище София за 2019 г.
4. Такса за ползване на пътнически ръкав
4.1. Таксата „Ползване на пътнически ръкав“
се начислява само при ползване на съоръжението.
4.2. Единичната таксова единица е диферен
цирана за първоначален период на ползване до
60 минути и за всеки започнати допълнителни
15 минути:
За първоначален период до 60 минути 106 евро
За всеки последващи 15 минути или
40 евро
части от тях
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4.3. Таксата „Ползване на пътнически ръ
кав“ се прилага в еднакъв размер, без разлика
спрямо типа на ВС, дестинацията на полета и
периода от денонощието, през който се ползва
съоръжението.
4.4. При ползване на пътнически ръкав с
прекъсване времето на ползване след кацане се
сумира с времето на ползване преди излитане
на едно и също ВС и таксата се начислява за
така полу ченото общо време на ползване. Вре
мето, през което съоръжението не се използва,
не се таксува.
4.5. В размера на таксата за ползване на
пътнически ръкав за периода от 1 януари до
31 декември 2019 г. са вк лючени „0“ разходи
за издръжка на Националния надзорен орган.
4.6. Върху таксата за ползване на пътниче
ски ръкав са приложими следните отстъпки
за с т и м ул и ра не ра зви т ие т о на т рафи к а на
летище София:
4.6.1. Пакетна стим улираща отст ъпка за
превозвачи, изпълняващи редовна полетна про
грама до/от летище София, по повод събития,
промотиращи въздушния транспорт:
Еднократна отстъпка
20 % намаление
Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят
при условията, критериите и по реда, описани
в Програмата от стимулиращи отст ъпки за
развитие на трафика на летище София за 2019 г.
5. Такса за сигурност
5.1. Та кса „С и г у рнос т“ с е нач исл я ва по
различен начин за ВС, превозващи пътници,
и за ВС, изпълняващи товарни, технически
или други полети, при които не се превозват
пътници.
5.2. Единичната таксова единица за ВС,
превозващи пътници, се събира за всек и за
минаващ пътник (започващ път у ването си от
летище Софи я или извършващ т рансфер от
един полет на дру г):

ВЕСТНИК
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За заминаващ пътник
3,36 евро
5.3. Такса „Сигурност“ за пътнически полети
се прилага в еднакъв размер за всички катего
рии пътници (възрастни и деца) независимо от
терминала, на който се обслужва заминаващият
полет, и независимо от неговата дестинация (по
международни или по вътрешни линии).
5.4. В размера на такса „Сигурност“ за ВС,
превозващи пътници за периода от 1 януари
до 31 декември 2019 г., са включени разходи за
издръжка на Националния надзорен орган в
размер 0,09 евро за всеки заминаващ пътник.
5.5. Такса „Сигурност“ за ВС, които не пре
возват пътници, се събира за всяко въздухо
плавателно средство, изпълн яващо товарен,
технически или друг полет, с който на летище
София не кацат и не излитат пътници.
5.6. Единичната таксова единица е определена
за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови
диапазони) в зависимост от максималното из
летно тегло на ВС, както следва:
Еднократно ВС с MTOW до 6 тона 10,00 евро
за полет
ВС с MTOW над 6 тона 25,00 евро
5.7. Такса „Сигурност“ за ВС, които не пре
возват пътници, се прилага в еднакъв размер
независимо от дестинацията на полета (по меж
дународни или по вътрешни линии).
6. Такса за шум (екологична)
6.1. Такса „Шум (екологична)“ се събира за
всеки тон или част от него, окръглена към след
ващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.
6.2. Такса „Шум (екологична)“ се заплаща ед
нократно за полет, като се вземат предвид часът
на кацане и часът на последващото излитане на
едно и също ВС.
6.3. Единичната таксова единица е опреде
лена в диференциран размер в зависимост от
индивидуалните шумови характеристики на ВС,
в 5 групи по шумови сертификати и в 3 часови
зони – дневна, сутрин/вечер и нощна:
Евро за тон

Час на кацане (мест
но време)

07:00-22:59

06:00-06:59
23:00-23:59

Шумова
категория

Час на излитане (местно време)
07:00-22:59

06:00-06:59
23:00-23:59

00:00-05:59

Категория 1

0,16

0,20

0,33

Категория 2

0,21

0,27

0,43

Категория 3

0,28

0,36

0,58

Категория 4

0,46

0,57

0,92

Категория 5

0,70

0,88

1,42

Категория 1

0,20

0,25

0,37

Категория 2

0,27

0,32

0,48

Категория 3

0,36

0,43

0,64

Категория 4

0,57

0,69

1,03

Категория 5

0,88

1,06

1,59
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Час на кацане (мест
но време)

00:00-05:59

Шумова
категория

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Час на излитане (местно време)
07:00-22:59

06:00-06:59
23:00-23:59

00:00-05:59

Категория 1

0,32

0,37

0,49

Категория 2

0,42

0,48

0,64

Категория 3

0,57

0,65

0,86

Категория 4

0,91

1,03

1,38

Категория 5

1,41

1,59

2,12

6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса „Шум
(екологична)“.
6.5. В размера на такса „Шум (екологична)“ за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са
включени „0“ разходи за издръжка на Националния надзорен орган.
6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов
сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:
Шумова
категория

Описание на категорията – параметри на ВС

1

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница 20 dB eфективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

2

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

3

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

4

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

5

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани
в съответствие с глава 2, които не отговарят на изискванията на Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и самолети с
MTOW над 9 тона, за които не е представен сертификат за шум.

* Кумулативна шумова граница е стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумови я му сертификат
при направените измервани я в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при
излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том 1, част II от Конвенци ята за международно гражданско
въздухоплаване.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

4475

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 7 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за регистриране на цените
на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2,
61 и 100 от 2005 г., бр. 83 и 92 от 2006 г., бр. 16
от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 22 от 2016 г. и бр. 1 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 3 изречение първо се изменя
така: „Продажната цена на цигари, тютюн за
пушене и нагреваемо тютюнево изделие се
изписва върху потребителската опаковка, а
продажната цена на пури и пурети се отпе
чатва върху бандерола.“
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „както и лица
та, които приемат и изпълняват заявки за
бандероли“ и запетаите пред и след тях се
заличават.
§ 3. В чл. 4б се създава ал. 6:
„(6) При неотстраняване на съответните
непълноти и/или непредставяне на поисканите
документи или на допълнителна информация
по чл. 4а, ал. 3 директорът на Агенция „Мит
ници“ или оправомощено от него лице издава
решение, с което прекратява производството.
Решението за прекратяване на производството
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
раздел IV от Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) От датата на връчване на уведоми
теля на удостоверение за регистрирана цена
производителите, лицата, които въвеж дат
пури и пурети от друга държава членка, или
вносителите могат да заявят по последната
регистрирана цена пред компетентната те
риториална дирекция необходимото количе
ство бандероли с продажна цена, като към
заявлението прилагат платежен документ за
платената себестойност на бандеролите.“
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „тютюневи
изделия“ се заменят с „пури и пурети“ и ду
мите „компетентното спрямо тях митническо
учреждение“ се заменят с „компетентната
спрямо тях териториална дирекция“;
б) в изречение второ думите „компетент
ното митническо учреждение“ се заменят с
„компетентната териториална дирекция“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. датата, от която регистрираната цена
става публична;“.
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2. В ал. 3, изречение първо думите „влиза
нето в сила на съответната регистрирана цена
съгласно чл. 7, ал. 3“ се заменят с „връчване
на удостоверението за регистрирана цена или
за промяна на регистрирана цена по чл. 4б,
ал. 1 или 3“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с обозначена върху него
продажна цена“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Тютюневите изделия не могат да се
продават на дребно на цена, различна от
продажната цена:
1. отпечатана върху бандерола – за пурите
и пуретите;
2. изписана върху потребителската опаков
ка – за всички останали тютюневи изделия.“
3. В ал. 3 думите „първото получаване на
бандероли след нейното регистриране, което
се удостоверява с протокол, съставен в два
екземпляра“ се заменят с „връчване на удос
товерението по чл. 4б, ал. 1 или 3“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При промяна на регистрираните цени
на т ют юневи те издели я освободени те за
потребление акцизни стоки се продават до
изчерпване на количествата:
1. по цената, отпечатана върху бандеро
ла – за пури и пурети;
2. по цената, изписана върху потребител
ската опаковка – за всички останали тютю
неви изделия.“
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и 12“ се заменят с „12 и
12а“ и пред тях се поставя запетая.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Продажна цена“ е цената по смисъла
на чл. 4, т. 6 от Закона за акцизите и данъч
ните складове.“
§ 8. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 29 от Закона за тютюна
и тютюневите изделия“ се заменят с „чл. 29,
ал. 1 и 2 от Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия“.
Преходна разпоредба
§ 9. Регистрирани цени, за които са изда
дени от директора на Агенция „Митници“ и
връчени удостоверения за регистриране на
цени на тютюневи изделия до влизането в
сила на постановлението, стават публични
от датата на влизането в сила на постано
влението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.16(58) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 1990 г. В сила
за Република България от 3 февруари 2000 г.)
(Хармонизирана система за преглед и сер
тифициране)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква (б) от Кон
венцията за Международната морска организа
ция (ИМО) относно функциите на Комитета,
Като припомня още Резолюция MSC.4(48),
с която Комитет ът прие Меж ду народни я
кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химикали в на
ливно състояние,
Като отбелязва част B от глава VII от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) с
измененията и допълненията, съгласно която
изменения към Кодекса IBC се приемат, влизат
в сила и стават ефективни в съответствие с
член VIII от тази Конвенция,
Като отбелязва още Резолюция 10 на Меж
дународната конференция за безопасност на
танкерите и предотвратяване на замърсяване
то, 1978 г., и Резолюция 4 на Международната
конференция за хармонизираната система
за преглед и сертифициране, 1988 г., които
препоръчаха на ИМО да предприеме необхо
димите действия за въвеждане на хармони
зирана система за преглед и сертифициране
в различните конвенции и кодекси,
Като признава Резолюция MEPC.40(29),
с която Комитетът по опазване на морската
среда приема изменения на Кодекса IBC, въ
веждащи хармонизираната система за преглед
и сертифициране за целите на Международната
конвенция за предотвратяване на замърсява
нето от кораби, 1973 г., изменена с Протокол
от 1978 г. (MARPOL 73/78),
Като отчита на петдесет и осмата си сесия
измененията на Кодекса IBC, предложени и
обявени в съответствие с член VIII, буква (b),
подточка (i) от SOLAS 1974 г.,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
(b), подточка (iv) от SOLAS 1974 г. изменения
към Kодекса IBC, текстът на които е изложен
в Приложението към тази резолюция;
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2. Изисква Генералният секретар съгласно
член VIII, буква (b), подточка (v) от SOLAS
1974 г. да предаде на всички договарящи се
правителства към Конвенцията заверени копия
на тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението към нея;
3. Определя в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vi), точка (2), подбуква (bb)
от SOLAS 1974 г., че измененията се считат
за приети на датата шест месеца след изпъл
нение на условията за влизането в сила на
Протокола от 1988 г. към SOLAS и Протокола
от 1988 г. към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г., при условие
че датата на приемането не е преди 1 август
1991 г., освен ако преди тази дата не са вне
сени възражения към Организацията, както
е предвидено в член VIII, буква (b), подточка
(vi), точка (2);
4. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VІІI,
буква (b), подточка (vii), точка (2) на SOLAS
1974 г. измененията влизат в сила шест ме
сеца след приемането им в съответствие с
предходния параграф;
5. Изисква Генералният секретар да ин
формира всички договарящи се правителства,
когато са удовлетворени условията за влизане
в сила, както на Протокола SOLAS от 1988 г.,
така и на Протокола за товарните водолинии
от 1988 г. и в съответствие с член VIII, буква
(g) от SОLAS 1974 г., когато измененията на
Кодекса IBC, съдържащи се в Приложението
към тази резолюция, ще влязат в сила;
6. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати до Членовете на Организацията,
които не са договарящи се правителства по
SОLAS от 1974 г., копие от резолюцията и
Приложението към нея и да ги информира,
когато измененията влязат в сила.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на корабите,
превозващи опасни химикали в наливно със
тояние (IBC Code)
1.3 Дефиниции
Нова дефиници я т рябва да се добави,
както следва:
„1.3.2.3 „Годишна дата“ означава деня и
месеца от всяка година, които съответстват на
датата на изтичане на валидността на Между
народното свидетелство за годност за превоз
на опасни химикали в наливно състояние.“
1.5 Преглед и сертифициране
Съществуващият текст на раздел 1.5 трябва
да бъде заменен със следното:
„1.5.1 Процедура за извършване на преглед
1.5.1.1 Преглед на корабите, що се отнася
до прилагането на разпоредбите на правилата
и предоставянето на освобождавания от тях,
трябва да се извършва от служители на Ад
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министрацията. Администрацията обаче може
да възложи прегледите или на определените
за тази цел инспектори, или на организации,
признати от нея.
1.5.1.2 Администрацията, определяща ин
спектори или признати организации, които
да извършват прегледи, трябва най-малкото
да оправомощи всеки номиниран инспектор
или призната организация да:
1. изискват ремонти на кораб; и
2. да извършват прегледи, ако това се из
исква от компетентните органи на държавата
на пристанището.
Администрацията трябва да уведоми Орга
низацията за специфичните отговорности на
назначените инспектори или признати органи
зации и за условията на компетентната власт,
предоставени на тях, за да бъдат оповестени
на договарящите се правителства.
1.5.1.3 Когато номиниран инспектор или
призната организация определи, че състоя
нието на кораба или неговото оборудване не
съответства в значителна степен на данните
от Международното свидетелство за годност
за превоз на опасни химикали в наливно със
тояние или е такова, че корабът не е годен за
плаване без опасност за кораба или хората на
борда, или не представлява неоправдана за
плаха за морската среда, такъв инспектор или
организация трябва незабавно да гарантира
предприемането на коригиращи действия и
своевременно да уведоми Администрацията.
Ако не се предприемат такива кориги
ращи действия, Свидетелството трябва да
бъде отнето и А дминистрацията да бъде
уведомена незабавно; и ако корабът се на
мира в пристанище на друго договарящо се
правителство, съответните органи на държа
вата на пристанището също трябва да бъдат
уведомени незабавно. Когато служител на
Администрацията, назначен инспектор или
призната организация е уведомил съответ
ните органи на държавата на пристанището,
правителството на съответната държава на
пристанището трябва да предостави на този
служител, инспектор или организация необхо
димата помощ, за да изпълнят задълженията
си по този параграф. Когато е приложимо,
правителството на съответната държава на
пристанището трябва да предприеме такива
мерки, че да гарантира, че корабът няма да
отплава, докато не е мореходен, или да на
пусне пристанището с цел да се придвижи до
най-близкия подходящ кораборемонтен завод,
без това да е опасно за кораба или лицата
на борда или без да представлява неразумна
заплаха за морската среда.
1.5.1.4 Във всеки случай, Администраци
ята трябва да гарантира изчерпателността
и ефикасността на прегледа и трябва да се
ангажира да осигури необходимите мерки за
изпълнение на това задължение.
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1.5.2 Изисквания по отношение на прегледа
1.5.2.1 На структурата, оборудването, ин
сталациите, разположенията и материала (с
изключение на частите, по отношение на
които се издава Свидетелство за безопасна
конструкция на товарен кораб, Свидетелство
за безопасно оборудване на товарен кораб и
Свидетелство за безопасна радиотелеграфна
връзка на товарен кораб или Свидетелство за
безопасна радиотелефонна връзка на товарен
кораб) на танкер химикаловоз трябва да бъдат
извършени следните прегледи:
1. първоначален преглед, преди корабът
да бъде пуснат в експлоатация или преди
да бъде издаденo за първи път Международ
ното свидетелство за годност за превоз на
опасни химикали в наливно състояние; този
преглед трябва да включва цялостен преглед
на структурата, оборудването, инсталациите,
разположенията и материалите, доколкото
корабът е обхванат от разпоредбите на Ко
декса; този преглед трябва да бъде такъв, че
да гарантира, че структурата, оборудването,
инсталациите, съоръженията и материалите
напълно съответстват на действащите разпо
редби на Кодекса;
2. преглед за подновяване на интервали,
определени от Администрацията, но не по
вече от 5 години, освен когато се прилагат
1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 или 1.5.6.7; прегледът
за подновяване на Свидетелство трябва да
бъде такъв, че да гарантира, че структурата,
оборудването, инсталациите, разположенията
и материалите напълно съответстват на при
ложимите разпоредби на Кодекса;
3. междинен преглед в рамките на 3 месеца
преди или след датата на втората годишна
дата или в рамките на 3 месеца преди или
след третата годишна дата на Свидетелство
то, което трябва да заеме мястото на един
от годишните прегледи, посочени в 1.5.2.1.4;
междинният преглед трябва да бъде такъв,
че да гарантира, че оборудването за безопас
ност и друго оборудване и свързаните с тях
помпени и тръбопроводни системи напълно
съответстват на приложимите разпоредби на
Кодекса и са годни за работа; тези междинни
прегледи трябва да бъдат заверени в Свиде
телството, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5;
4. годишен преглед в рамките на 3 месеца
преди или след всяка годишна дата на Сви
детелството, включително 8 общи проверки
на структурата, оборудването, инсталациите,
разположенията и материалите, посочени в
1.5.2.1.1, за да се гарантира, че те са били
поддържани в съответствие с параграф 1.5.3
и че те са в задоволително състояние за
услугата, за която е предназначен корабът;
такива годишни прегледи трябва да бъдат
заверени в Свидетелството, издадено съгласно
1.5.4 или 1.5.5;
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5. трябва да се направи допълнителен
преглед, било той общ или частичен според
обстоятелствата, когато е необходимо след
преглед, предписан в точка 1.5.3.3, или когато
са направени важни ремонти или обновявания
по кораба; този преглед трябва да гарантира,
че са извършени ефективно необходимите
ремонти или обновявания, че материалът и
изработката на такива ремонти или обно
вявания са задоволителни; и че корабът е в
състояние да плава без опасност за кораба
или хората на борда или без да представлява
неразумна заплаха за морската среда.
1.5.3 Поддържане на състоянието след
преглед
1.5.3.1 Състоянието на кораба и неговото
оборудване трябва да се поддържат, за да
съответстват на разпоредбите на Кодекса и
да гарантират, че корабът ще бъде годен да
плава без опасност за кораба или лицата на
борда или без това да представлява неразумна
заплаха за увреждане на морската среда.
1.5.3.2 След приключване на всеки преглед
на кораба по параграф 1.5.2 не трябва да се
правят промени в структурата, оборудването,
инсталациите, разположенията и материала,
обхванати от прегледа, без разрешение от Ад
министрацията, освен при директна подмяна.
1.5.3.3 При настъпване на произшествие на
кораб или откриване на дефект, които засягат
безопасността на кораба, ефективността или
целостта на неговите спасителни средства
или друго оборудване, обхванати от Коде
кса, капитанът или собственикът на кораба
трябва при първа възможност да докладва
на Администрацията, назначения инспектор
или признатата организация, отговорна за
издаването на Свидетелството, която трябва
да започне разследване, за да се определи
дали е необходим преглед на кораба, както
се изисква съгласно 1.5.2.1.5. Ако корабът се
намира в пристанище на друго договарящо
се правителство, капитанът или собственикът
трябва да докладват незабавно на съответни
те органи на държавата на пристанището и
определеният инспектор или призната орга
низация трябва да се уверят, че такъв доклад
е бил направен.
1.5.4 Издаване или заверка на Междуна
родно свидетелство за годност
1.5.4.1 Свидетелство, наречено Mеждуна
родно свидетелство за годност за превоз на
опасни химикали в наливно състояние, трябва
да бъде издадено след първоначален преглед
или преглед за подновяване на танкер хими
каловоз, участващ в международни плавания
(рейсове), който отговаря на съответните
разпоредби на Кодекса.
1.5.4.2 Международното свидетелство за
годност за превоз на опасни химикали в на
ливно състояние трябва да бъде изготвено във
формата, съответстваща на образеца, даден в
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Приложението. Ако използваният език не е
нито английски, нито френски, текстът трябва
да включва превод на един от тези езици.
1.5.4.3 Свидетелството, издадено съгласно
разпоредбите на този раздел, трябва да бъде
налично на борда на кораба за проверка по
всяко време.
1.5.4.4 Независимо от други разпоредби на
измененията на този Кодекс, приети от Коми
тета по опазване на морската среда (МEPC) с
Резолюция MEPC.40(29) и Комитета по морска
безопасност (MSC) с Резолюция МSC.16(58),
Свидетелството за годност за превоз на опас
ни химикали в наливно състояние, което е
актуално, когато тези изменения влязат в
сила, трябва да остане в сила до изтичането
му съгласно условията на този Кодекс преди
влизането в сила на измененията.
1.5.5 Издаване или заверка на Mеж ду
народно свидетелство за годност от друго
Правителство
1.5.5.1 Правителство, което едновременно е
договарящо се правителство по Конвенцията
SOLAS от 1974 г. и страна по MARPOL 73/78,
може по молба на друго такова правителство
да направи проверка на кораб, който има
право да плава под знамето на другата дър
жава, и ако се е уверило, че разпоредбите на
Кодекса са спазени, да издаде или да разреши
издаването на Международно свидетелство
за годност за превоз на опасни химикали в
наливно състояние и когато е уместно, да за
вери или разреши заверката на Свидетелство
на борда на кораба в съответствие с Кодекса.
Всяко Свидетелство, издадено по този начин,
трябва да съдържа изявление, че е издадено
по искане на Правителството на държавата,
под чието знаме корабът има право да плава.
1.5.6 Срок и валидност на Международното
свидетелство за годност
1.5.6.1 Международното свидетелство за
годност за превоз на опасни химикали в на
ливно състояние трябва да бъде издадено за
срок, посочен от Администрацията, който не
трябва да надвишава 5 години.
1.5.6.2.1 Независимо от разпоредбите на
параграф 1.5.6.1, когато прегледът за подно
вяване е завършен в рамките на 3 месеца
преди датата на изтичане на съществуващото
Свидетелство, новото Свидетелство трябва да
е валидно от датата на завършване на прегледа
за подновяване до дата не повече от 5 години
от датата на изтичане на съществуващото
Свидетелство.
1.5.6.2.2 Когато прегледът за подновяване е
завършен след датата на изтичане на същест
вуващото Свидетелство, новото Свидетелство
трябва да е валидно от датата на завършване
на прегледа за подновяване до дата не повече
от 5 години от датата на изтичане на същест
вуващото Свидетелство.
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1.5.6.2.3 Когато прегледът за подновя
ване е завършен повече от 3 месеца преди
дат ат а на из т и ча не на с ъще с т ву ва що т о
Свидетелство, новото Свидетелство трябва
да е валидно от датата на завършване на
прегледа за подновяване до дата не повече
от 5 години, считано от датата на прик люч
ване на прегледа за подновяване.
1.5.6.3 А ко се издава Свидетелство за
период, по-крат ък от 5 години, А дмини
страцията може да удължи валидност та на
Свидетелството след изтичане на срока до
максималния период, посочен в 1.5.6.1, при
условие че прегледите, посочени в 1.5.2.1.3
и 1.5.2.1.4, прилож ими, когато се издава
Сви детелство за период от 5 години, се
извършат, както е необходимо.
1.5.6.4 А ко е извършен преглед за под
новяване и новото Свидетелство не може
да бъде издадено или поставено на борда
на кораба преди датата на изтичане на съ
ществу ващото Свидетелство, лицето или
организацията, упълномощени от А дмини
страцията, могат да потвърдят съществува
щото Свидетелство и то да бъде прието за
валидно за допълнителен период, който не
трябва да надвишава 5 месеца от датата на
изтичане на срока.
1.5.6.5 А ко в момента на изтичане на
ва л и д нос т та на С ви де т елс т во т о кораб ът
не е в пристанище, в което трябва да бъде
извършен прегледът, Администрацията може
да удължи срока на валидност на Свидетел
ството, но това удължаване трябва да бъде
дадено само с цел да се позволи на кораба
да завърши пътуването си до пристанището,
в което ще се извърши прегледът, и то само
в слу чаите, когато това изглеж да правилно
и разумно. Не трябва да се удължава срокът
на валидност на Свидетелството за период,
по-дълъг от 3 месеца, и корабът, на който
се предоставя разрешение, не трябва при
пристигането си в пристанището, в което
ще бъде извършен прегледът, да има право
по силата на такова разрешение да напусне
това пристанище, без да му е издадено ново
Свидетелство. При завършване на проу чва
нето за подновяване новото Свидетелство
трябва да бъде валидно до дата не повече от
5 години от датата на изтичане на същест
вуващото Свидетелство преди издаването
на удължаването.
1.5.6.6 Свидетелство, издадено за кораб,
извършващ кратки пътувания (рейсове), кое
то не е удължено по предходните разпоредби
на този раздел, може да бъде удължено от
А дминист раци ята за г ратисен период до
един месец от датата на изтичане на срока,
посочена в него. При завършване на пре
гледа за подновяване новото Свидетелство
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трябва да бъде валидно до дата не повече
от 5 години от датата на изтичане на съ
ществуващото Свидетелство преди издаване
на удължаването.
1.5.6.7 При спец иа л н и обс т оя т елс т ва,
определени от А дминист раци ята, новото
Свидетелство не е необходимо да бъде дати
рано от датата на изтичане на валидност та
на съществуващото Свидетелство, както се
изисква в точки 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 или 1.5.6.6.
При тези специални обстоятелства новото
Свидетелство трябва да бъде валидно до
дата не повече от 5 години от датата на
завършване на прегледа за подновяване.
1. 5.6.8 А ко е з а в ършен г од и шен и л и
меж динен преглед преди периода, посочен
в 1.5.2, тогава:
1. годишната дата, посочена в Свидетел
ството, с одобрение трябва да се измени до
дата, която не трябва да бъде по-малко от
3 месеца след датата, на която прегледът е
прик лючил;
2. последващият годишен или меж динен
преглед, изискван съгласно 1.5.2, трябва да
бъде завършен на интервали, предписани
от този раздел, като се използва новата
годишна дата;
3. срокът на валидност може да остане
непроменен, при условие че се провеж дат
един или няколко годишни или меж динни
прегледа, когато е уместно, така че мак
сима лните интерва ли меж д у прегледите,
предписани в 1.5.2, да не бъдат превишени.
1.5.6.9 Свидетелство, издадено съгласно
1.5.4 или 1.5.5, трябва да спре да бъде ва
лидно в някой от следните слу чаи:
1. ако съответните прегледи не са завър
шени в периода, посочен в 1.5.2;
2. ако Свидетелството не е одобрено в
съответствие с 1.5.2.1.3 или 1.5.2.1.4;
3. при прехвърляне на кораба под зна
мето на друга държава новото Свидетел
ство трябва да бъде издадено само когато
Правителството, което издава новото Сви
де т елс т во, е на п ъ л но у довле т ворено, че
корабът съответства на изиск вани ята на
1.5.3.1 и 1.5.3.2; в слу чай на прехвърляне
меж ду Правителства, които са договарящи
се правителства по Конвенцията SOLAS от
1974 г., и страни по M A R POL 73/78, ако е
поискано в рамките на 3 месеца след прех
върлянето, Правителството на държавата,
под чието знаме корабът е плавал, трябва
възможно най-скоро да предаде на А дмини
страцията копия от Свидетелството, които
корабът е имал преди прехвърлянето, и ако
има такива, копия от съответните док лади
от прегледи.“
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ДОПЪЛНЕНИЕ
ФОРМУЛЯР НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
Съществуващият формуляр на Свидетелството трябва да бъде заместен от следното:
„МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИК АЛИ
В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
(Официален печат)
Издава се съгласно разпоредбите на Международния кодекс за конструкцията и оборудването
на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(Резолюции МSC.4(48) и МEPC.19(22), както е изменена от Резолюция МSC.16(58) и
МEPC.40(29)
по оправомощаване от Правителството на
......................................................................................................................................................................
(име на държавата)
от .................................................................................................................................................................
(пълно наименование на компетентното лице или организация, които са признати от Администрацията)
Данни за кораба1
Име на кораба .........................................................................................................................................
Отличителен номер или букви ...............................................................................................................
Пристанище на регистрация ...................................................................................................................
Брутен тонаж .............................................................................................................................................
Вид на кораба (параграф 2.1.2 от Кодекса) ...........................................................................................
ИМО номер2 ..............................................................................................................................................
Дата на залагане на кила на кораба или подобен етап на изграждане или (в случаите на пре
устроен кораб) дата, на която е било започнато преустройството в танкер химикаловоз ……......
Корабът също така отговаря напълно на следните промени в Кодекса:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Корабът е освободен от спазването на следните разпоредби на Кодекса:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Настоящият документ удостоверява:
1. че на кораба е извършен преглед в съответствие с разпоредбите на 1.5 от Кодекса;
2. че прегледът показва, че конструкцията и оборудването на кораба и състоянието му са във
всички отношения задоволителни и че корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса;
3. че корабът е тип инсенератор, който отговаря и на допълнителните и изменените изисквания
на Глава 19 от Кодекса; 3
4. че на кораба е предоставено Ръководство в съответствие със Стандартите за процедури и
устройства на кораба, както се изисква от Правила 5, 5А и 8 от Анекс II към MARPOL 73/78, и
че устройствата и оборудването на кораба, предписани в Ръководството, във всички отношения
са задоволителни и отговарят на приложимите изисквания на посочените Стандарти;
5. корабът е подходящ за превоз на големи количества от следните продукти, при условие че
са спазени всички съответни експлоатационни разпоредби на Кодекса;
Продукти

Условия за превоз
(номера на танковете и т.н.)

Продължава в Приложение 1. 3
Номерата на танковете, посочени в този списък, са идентифицирани в Приложение 2.
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6. че съгласно 1.4/2.8.2 3 разпоредбите на Кодекса се изменят по отношение на кораба по след
ния начин: ……………………………………………...................................................................................……………………..;
7. че корабът трябва да бъде натоварен:
1. в съответствие с условията за натоварване, предвидени в одобреното Ръководство за то
варене, подпечатано и с дата .................................. и подписано от отговорния служител на
Администрацията или от организация, призната от Администрацията;3
2. в съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към това Свидетелство. 3
Когато е необходимо корабът да се натовари по друг начин освен в съответствие с горната
инструкция, тогава необходимите изчисления, за да се обосноват предложените условия за то
варене, трябва да бъдат съобщени на сертифициращата Администрация, която може да разреши
писмено приемането на предложените условия за товарене.4
Това Свидетелство е валидно до ................................. 5 и подлежи на прегледи в съответствие с
1.5 от Кодекса.
Издадено в ………................................................................................................……………………………………
(място на издаване на Свидетелството)
....................................
....................................................................................................
(дата на издаване)
(подпис на упълномощеното длъжностно лице,
издаващо Свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Бележки относно издаване на Свидетелството:
1
Свидетелството може да се издава само на кораби, които имат право да плават под знамената
на държави, които са договарящи се правителства по Конвенцията SOLAS от 1974 г. и страни по
MARPOL 73/78.
2
Тип кораб: Всеки запис трябва да е свързан с всички съответни препоръки, напр. вписването „тип
2“ трябва да означава тип 2 във всички отношения, предписани от Кодекса.
3
Продукти: Трябва да бъдат изброени продуктите, посочени в Глава 17 от Кодекса, или които са
оценени от Администрацията в съответствие с 1.1.3 от Кодекса. По отношение на последните „нови“
продукти трябва да се отбележат всички предписани изисквания. Трябва да се отбележи, че за ин
синераторните кораби трябва да се вписва „течен химически отпадък“ вместо наименованията на
отделните продукти.
4
Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът е подходящ да превозва, трябва да включва вред
ните течни вещества от категория D, които не са обхванати от Кодекса и трябва да бъдат определени
като „Глава 18 категория D“.
5
Условия за превоз: Ограниченията за превоз от категория B или веществата от категория С съгласно
точка 16А.2 от Кодекса също трябва да бъдат посочени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
Настоящият документ удостоверява, че при преглед, изискван в съответствие с 1.5.2 от Кодекса,
е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса:
Годишен преглед ...................

Подпис .................................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)

Годишен/междинен 3 преглед:

Подпис .................................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)

Годишен/междинен 3 преглед:

Подпис .................................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)

Годишен преглед:

Подпис .................................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
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Годишен/междинен преглед в съответствие с 1.5.6.8.3
Настоящият документ удостоверява, че годишен/междинен 3 преглед, изискван в съответствие
с точка 1.5.6.8.3 от Кодекса, е установил, че корабът отговаря на съответните изисквания на
Кодекса:
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешение за удължаване на Свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато
се прилага 1.5.6.3
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса и в съответствие с точка 1.5.6.3 от
Кодекса това Свидетелство трябва да бъде прието като валидно до .................................................
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешително, когато прегледът за подновяване е приключил и се прилага 1.5.6.4
Корабът спазва съответните разпоредби на Кодекса и в съответствие с 1.5.6.4 от Кодекса това
Свидетелство трябва да бъде прието за валидно до ................................................................................
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешение за удължаване на валидността на Свидетелството за гратисен период до достигане
до пристанището на преглед, когато се прилага 1.5.6.5/1.5.6.6
Това Свидетелство трябва, в съответствие с 1.5.6.5/1.5.6.63 от Кодекса, да бъде считано за ва
лидно до ...............................................................................................................................................................
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешение за удължаване на годишната дата, когато се прилага 1.5.6.8
Съгласно точка 1.5.6.8 от Кодекса новата годишна дата е ……………….
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Като алтернатива данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в клетки.
2
В съответствие с Резолюция A.600(15) – Схема на ИМО за идентификационен номер на корабите,
тази информация може да бъде включена доброволно.
3
Да се изтрие ненужното.
4
Вместо да бъде включен в Свидетелството, този текст може да бъде добавен към Свидетелството,
ако е надлежно подписан и подпечатан.
5
Впишете датата на изтичане на валидността, както е посочено от Администрацията, в съответ
ствие с 1.5.6.1 от Кодекса. Денят и месецът на тази дата съответстват на годишната дата, определена
в 1.3.2.3 от Кодекса, освен ако не бъде изменена в съответствие с 1.5.6.8 от Кодекса.
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КЪМ МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ХИМИК АЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
Продължаване на списъка на продуктите, посочени в раздел 5, и условията на техния превоз.
Продукти

Условия за превоз
(номера на танковете и т.н.)

Дата .....................................
(като на Свидетелството)

.....................................................................................................................
(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издаващо
Свидетелството, и/или печат или клеймо на издаващия орган)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ХИМИК АЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
ПЛАН НА ТАНК (спесимен)
Име на кораба: ..........................................................................................................................................
Отличителен номер или букви: ..............................................................................................................

Дата .....................................
(като на Свидетелството)
4355

.....................................................................................................................
(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издаващо
Свидетелството, и/или печат или клеймо на издаващия орган)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 31 май 2019 г.

за специализираната електронна система
за проследяване и анализ на лекарствените
продукти
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за:
1. предоставяне, съхраняване и извършване
на анализ на информацията за лекарствени
продукти по чл. 217б, ал. 3 от Закона за ле
карствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ);
2. администриране, поддържане и достъп
до Специализираната електронна система за
проследяване и анализ на лекарствените про
дукти по чл. 217б, ал. 1 от ЗЛПХМ, наричана
по-нататък „системата“.
Раздел II
Условия и ред за предоставяне, съхраняване
и извършване на анализ на информацията
за лекарствени продукти
Чл. 2. (1) Притежателите на разрешение
за употреба/удостоверение за регистрация
на лекарствени продукти предоставят чрез
системата ежеседмично в четвъртък или при
промяна на обстоятелствата информация за:
1. доставените на територията на Република
България количества, посочени по лекар
ствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък, на които са притежатели
на разрешението за употреба;
2. наименование и единен идентификаци
онен код на търговците на едро, на които са
доставени лекарствените продукти по т. 1, и
съответните доставени количества;
3. датата, на която е извършена доставката;
4. наличните в складовете количества, по
сочени по лекарствени продукти, включени в
Позитивния лекарствен списък, на които са
притежатели на разрешението за употреба.
(2) Притежателите на разрешение за упо
треба/удостоверение за регистрация на лекар
ствени продукти предоставят чрез системата
информация за датата на действителното
пускане на пазара на лекарствения продукт в
Република България, както и за временното
или постоянното преустановяване на продаж
бите на лекарствения продукт съгласно чл. 54
и 54а от ЗЛПХМ.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предос
тавя по лекарствен продукт, като се посочва:
1. търговското наименование на лекар
ствения продукт;
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2. притежателят на разрешението за упо
треба;
3. количеството на активното вещество в
дозова единица и лекарствената форма;
4. международното непатентно наимено
вание (INN);
5. количеството в една опаковка;
6. партиден номер;
7. уникалният идентификационен номер
на лекарствения продукт по Позитивния ле
карствен списък.
Чл. 3. (1) Притежателите на разрешение
за търговия на едро с лекарствени продукти
предоставят чрез системата ежедневно ин
формация за:
1. доставените на физическите и юриди
ческите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от
ЗЛПХМ количества, посочени по лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекар
ствен списък; за лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5
и т. 5а, буква „а“ от ЗЛПХМ информацията
се подава за всяка отделна аптека/адрес на
склад и се посочва номерът на издаденото от
ИАЛ разрешение;
2. наименование и единен идентифика
ционен код/БУЛСТАТ/УИН на лицата по
чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от ЗЛПХМ, на ко
ито са доставени количествата лекарствени
продукти по т. 1;
3. наличните във всеки от складовете им ко
личества, посочени по лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък;
4. количествата, посочени по лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, за които се планира извършване на
износ, и държавите, в които се планира из
вършване на износа;
5. количествата, посочени по лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, на които е извършен износ, и държа
вата, в която е извършен износът.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по лекарствен продукт, като се посочва ин
формацията по чл. 2, ал. 3. Информацията се
предоставя за текущия ден след приключване
на всички операции.
(3) За всяка доставка и всеки износ по ал. 1
се посочва датата, на която са извършени. За
информацията по ал. 1, т. 4 се посочва и датата,
на която се планира извършване на износа.
Чл. 4. (1) Притежателите на разрешение
за паралелен внос на лекарствени продукти
предоставят чрез системата ежеседмично в
четвъртък или при промяна на обстоятел
ствата информация за:
1. паралелно внесените на територията на
Република България количества, посочени по
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък, на които са притежатели
на разрешението за паралелен внос;
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2. доставените на физическите и юриди
ческите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от
ЗЛПХМ количества, посочени по лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекар
ствен списък; за лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5
и т. 5а, буква „а“ от ЗЛПХМ информацията
се подава за всяка отделна аптека/адрес на
склад и се посочва номерът на издаденото от
ИАЛ разрешение;
3. наименование и единен идентифика
ционен код/БУЛСТАТ/УИН на лицата по
чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от ЗЛПХМ, на ко
ито са доставени количествата лекарствени
продукти по т. 1;
4. датата, на която е извършен вносът/
доставката по т. 1 и 2;
5. наличните в складовете количества, по
сочени по лекарствени продукти, включени в
Позитивния лекарствен списък, на които са
притежатели на разрешението за паралелен
внос.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по лекарствен продукт, като се посочва ин
формацията по чл. 2, ал. 3.
Чл. 5. (1) Притежателите на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти и
лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а и 6 от ЗЛПХМ
предоставят чрез системата ежедневно ин
формация за:
1. доставените им количества, посочени по
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък;
2. отпуснатите/продадените количества,
посочени по лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък;
3. наличните им количества, посочени по
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по лекарствен продукт, като се посочва ин
формацията по чл. 2, ал. 3. Информацията
по ал. 1 се предоставя за текущия ден след
приключване на всички операции.
(3) Информацията по ал. 1, т. 1 включва
дата на доставка, както и наименование и
единен идентификационен код на лицето,
от което е доставен лекарственият продукт,
и адреса на склада, от който е извършена
доставката.
(4) Притежателят на разрешение за тър
говия на дребно с лекарствени продукти и
лицето по чл. 207, ал. 1, т. 5а, буква „а“ от
ЗЛПХМ регистрира в системата и подава
информация за всяка отделна аптека.
Чл. 6. (1) Националната здравноосигу
ри телна каса предоставя ч рез системата
информация за количествата, които са по
сочени по заплатени лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък,
за предходния един месец.
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(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по лекарствен продукт, като се посочва ин
формацията по чл. 2, ал. 3.
Чл. 7. (1) Министерството на здравеопаз
ването предоставя чрез системата информа
ция за количествата, които са посочени по
заплатени лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък, за предход
ния един месец.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по лекарствен продукт, като се посочва ин
формацията по чл. 2, ал. 3.
Чл. 8. В случай на невъзможност опре
делени количества лекарствени продукти да
бъдат подадени като налични, задължените
лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1
и чл. 5, ал. 1 посочват чрез системата при
чината за това.
Чл. 9. Информацията се предоставя чрез
автоматизиран интерфейс от работния софту
ер на задължените лица, които я предоставят.
Чл. 10. (1) Задължените лица по чл. 2, ал. 1,
чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1
и чл. 7, ал. 1 предоставят информацията на
системата посредством стандартен интерфейс
за автоматичен обмен на информация.
(2) В случай на липса на автоматизирана
връзка за предоставяне на информация лицата
по чл. 207, ал. 1, т. 5а, букви „б“ – „г“ и т. 6
от ЗЛПХМ могат да въвеждат информацията
в системата чрез потребителски интерфейс.
Чл. 11. Системата генерира автоматично
потвърждение за получаване на информаци
ята, което изпраща по автоматизиран път до
лицата, които са предоставили информацията.
Чл. 12. (1) Информацията в системата се
съхранява в специализирана база данни и е
достъпна за период от 60 месеца. След този
период информацията се архивира.
(2) А дминистратор на системата възста
новява арх ивираните данни в сл у чай на
необходимост.
(3) Данните в базата данни се съхраняват в
криптиран вид преди и след архивирането им
с цел опазване на тайната на информацията.
Чл. 13. (1) Въз основа на информацията по
чл. 2 – 7 чрез системата се извършва анализ
за установяване на недостиг на лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекар
ствен списък, на територията на Република
България и Изпълнителната агенция по ле
карствата изготвя Списък на лекарствените
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, за които е установен недостиг на
територията на Република България, при
следните условия и ред:
1. чрез системата се изчисляват наличните
в страната количества лекарствени продукти
на базата на наличната в нея информация;
2. средномесечното потребление на ле
карствен продукт се изчислява на базата на
въведените в системата количества лекарстве
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ни продукти от задължените лица по чл. 5,
6 и 7. При изчисляване на средномесечното
потребление на лекарствен продукт за по
следния шестмесечен период се включва и
периодът на недостиг на лекарствения про
дукт, установен в предходния шестмесечен
период;
3. чрез системата се извършва обработ
ка на съдържащата се в нея информация,
като веднъж седмично се генерира списък
с лекарствени продукти, включени в Пози
тивния лекарствен списък, за които е уста
новен недостиг на територията на Република
България, за срока, за който се съдържат в
списъка;
4. чрез системата се генерира списъкът
по т. 3 с лекарствени продукти, за които въз
основа на данните и анализа от системата е
установено, че наличните на територията на
страната количества от съответния лекар
ствен продукт са по-малко от 65 на сто от
необходимите количества за задоволяване
на здравните потребности на населението
за период от един месец, изчислени въз
основа на средномесечното потребление на
съответния лекарствен продукт за предход
ните 6 месеца.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 3 е в сила за срок
от една седмица, след което чрез системата
се генерира нов списък по реда на ал. 1.
(3) Списъкът се генерира динамично и се
публикува в публичната част на системата
на интернет страницата на ИАЛ.

интернет страницата на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти;
3. в случай на проблем се изпраща заявка
за поддръжка към Изпълнителната агенция
по лекарствата с описание на проблема;
4. Изпълнителната агенция по лекарствата
извършва проверка и дава указания за отстра
няване на проблема.
Чл. 16. (1) Достъпът до системата от за
дължените лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7,
ал. 1 се организира по следния ред:
1. задълженото лице подава по електро
нен път през потребителския интерфейс на
системата към Изпълнителната агенция по
лекарствата заявление за регистрация;
2. Изпълнителната агенция по лекарствата
валидира данните от заявлението;
3. след успешна регистрация задълженото
лице получава идентификационни данни за
подаване на информация към системата.
(2) За регистрация на задълженото лице
като потребител е необходимо то да изпълни
следните условия:
1. наличие на валидно удостоверение за
квалифициран електронен подпис (КЕП)/
усъвършенстван електронен подпис (УЕП),
издадено от лицензиран издател;
2. наличие на инсталиран софтуер за рабо
та с КЕП/УЕП на компютъра и в браузъра,
като инсталацията на софтуера трябва да е
в съответствие с указанията на доставчика
на КЕП/УЕП.

Раздел III
Администриране, поддържане и достъп до
системата

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на
основание чл. 217б, ал. 4 и 8 от Закона за ле
карствените продукти в хуманната медицина.
Министър:
Кирил Ананиев

Чл. 14. Системата се администрира от
Изпълнителната агенция по лекарствата чрез:
1. създаване на профили, роли и права за
достъп;
2. създаване и одобряване на потребители
и роли;
3. прекратяване на регистрация;
4. създаване и редактиране на номенклатури
и общодостъпните параметри в системата;
5. извършване на мониторинг на работата
и състоянието на системата и функционал
ностите за автоматично подаване на данни
(уеб услуги).
Чл. 15. Системата се поддържа, както
следва:
1. автоматизираното подаване на информа
ция се извършва от информационните системи
на задължените лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3,
ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и
чл. 7, ал. 1;
2. сис т емата зареж да а вт омат изи ра но
данн ите по чл. 2, ал. 3, т. 1 – 5 от актуалния
Позитивен лекарствен списък, публикуван на

4315

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване
на разрешителни за въвеждане на неместни
или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2003 г.; изм., бр. 29 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или
подпомагане и стабилизиране на популации
в недобро състояние“.
§ 2. В чл. 3 думите „физическо или“ се
заличават.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 накрая се поставя запе
тая и се добавя „с който се допуска повторно
въвеждане на вида и е определена методиката
за въвеждане“.
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§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „– за юридическите лица“
се заличават.
§ 5. В чл. 6, т. 10 думите „методи и техно
логии“ се заменят с „методика“.
§ 6. В края на заглавието на глава трета
се добавя „ИЛИ ПОДПОМАГАНЕ И СТАБИ
ЛИЗИРАНЕ НА ПОПУЛАЦИИ В НЕДОБРО
СЪСТОЯНИЕ“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „– за юридическите лица“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите извън чл. 4, ал. 2 към за
явлението се прилага разработена програма
със съдържание съгласно чл. 6, с изключение
на т. 5 и 9 от него.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 4, ал. 2 в заявлението
се посочва съответният план за действие, по
който ще се работи, като се прилага инфор
мация по чл. 6, т. 11 – 14 и доказателства за
изпълнението на условията по чл. 68, ал. 3 от
Закона за биологичното разнообразие. След
оценка на постъпилата информация минис
търът на околната среда и водите в 20-дневен
срок издава разрешително за извършване на
дейността съгласно условията, предвидени в
плана за действие, или мотивирано отказва
неговото издаване.“
§ 8. В основния текст на чл. 13 думите
„чл. 12, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 12, ал. 2“.
§ 9. В чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 4 думите
„Министерството на земеделието и горите“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 10. Навсякъде в чл. 17 – 19 думите „околна
среда и води“ се заменят с „околната среда
и водите“.
§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точки 5, 12, 14, 16 – 18, 23 – 24, 28 и 30
се отменят.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „дървесни видове“ са растения с добре
обособено централно стъбло, достигащи повече
от 7 м височина и имат продължителност на
живот повече от две десетилетия;“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. „храстови видове“ са растения с повече
от едно стъбло, достигащи до 7 м височина
и имат продължителност на живот 1 – 2 де
сетилетия;“.
4. В т. 29 думите „горския фонд“ се за
менят с „горските територии“.
Министър:
Нено Димов
4368
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НА ТУРИЗМА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната
квалификация, необходими за придобиване
на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят изисква
нията за образованието, практическата подго
товка и професионалната квалификация, не
обходими за придобиване на правоспособност
за упражняване на професията „Екскурзовод“
и за признаване на такава правоспособност,
придобита в държава – членка на Европей
ския съюз (ЕС), в държава – страна по Спо
разумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП), или в Конфедерация
Швейцария.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думата „риболов“
се поставя запетая и се добавя „организа
тори на водни спортове, планински и речни
атракции, ловен и орнитоложки туризъм“.
§ 3. В чл. 3 думите „културно-историче
ското“ се заменят с „културното“.
§4. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Квалификация по професията „Екс
ку рзовод“ се придобива при спазване на
държавния образователен стандарт за при
добиване на квалификация по професията
„Екск у рзовод“ по смисъ ла на Закона за
професионалното образование и обучение.“
§ 5. Член 6 се отменя.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. А линея 3 се изменя така:
„(3) Придобитото средно образование се
удостоверява с диплома за средно образо
вание или с призната в Република България
диплома от чуждестранно училище.“
2. А линея 4 се отменя.
3. А линея 5 се изменя така:
„(5) Придобитата степен на професионална
квалификация се удостоверява със свиде
телство за професиона лна к ва лификаци я
или свидетелство за валидиране на профе
сионална квалификация, или с призната в
Република Българи я професионална к ва
лификация от чуждестранна институция за
професионално образование или обучение.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. За придобиване на правоспособност
за упражняване на професията „Екскурзовод“
е необходимо лицата по чл. 7, ал. 1 да удос
товерят проведена практическа подготовка
с минимална продължителност 4 седмици
при екскурзовод, вписан в НТР, или тур
оператор, вписан в НТР, или с организация,
работеща в сферата на туризма.“

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В глава втора, в заглавието на раздел
III думите „Придобиване на удостоверение
за правоспособност“ се заличават.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. не е осъждан с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитиран.“
2. А линея 2 се изменя така:
„(2) За екску рзоводите, които ще пре
доставят екск у рзоводск и усл у ги на език,
различен от българския, се изисква предста
вяне на документ, удостоверяващ ниво В2
на владеене на чуж д език спрямо приетата
О. Е. Е. Рамка (ОЕЕР), за вписване на това
обстоятелство в НТР.“
§ 10. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпит за придобиване на правоспо
собност се полага от лицата по чл. 9, ал. 1.“
§ 11. В чл. 11 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „деня и часа на провеж
дане на изпита“ се заменят с „деня, часа и
мястото на провеж дане на изпита“.
2. В ал. 2 след думата „часът“ се поставя
запетая и се добавя „мястото“.
§ 12. В чл. 12 след думите „Министерство
на туризма“ се поставя запетая и се добавя
„Министерство на културата“.
§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. За явяване на изпит за придоби
ване на правоспособност кандидатът подава
п исмено за я в лен ие-дек лара ц и я с ъгласно
чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, както и:
1. копие на диплома за завършено средно
или висше образование и копие на свиде
телство за професионална квалификация,
при наличие на такова (в случаите по чл. 7,
ал. 1, т. 4 и документ, удостоверяващ 1 година
трудов стаж в туризма), в случай че инфор
мацията не се съдържа в публичен регистър;
2. документ за практическа подготовка
съгласно чл. 8;
3. коп ие на док у мен т, у дос т оверя ва щ
владеенето на чуж д език (когато кандидатът
е заявил, че ще предоставя екскурзоводски
услуги и на чужд език);
4. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.“
§ 14. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) При оценка „неиздържал“ кандидатът
има право да се яви повторно на изпит на
една от следващите обявени дати за след
ващия изпит по чл. 10, ал. 2.“
§ 15. Член 16 се отменя.
§ 16. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които отговорят на изис
кванията на тази наредба и са издържали
изпита за правоспособност, могат да у п
ражняват професията „Екскурзовод“ само
след вписване в НТР по реда на чл. 147 от
Закона за туризма. За вписването в НТР се
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събира такса съгласно чл. 4, т. 1 от Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
туризма.“
§ 17. В чл. 18, ал. 1 думите „най-малко
двете имена на съответния екскурзовод“ се
заменят с „пълното име на екскурзовода“.
§ 18. Член 19 се отменя.
§ 19. Глава трета с чл. 20 – 25 се отменя.
§ 20. Гла ва че т вър та с ч л. 26 – 28 се
отменя.
§ 21. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Екскурзовод от Европейския съюз
може да упражнява професията „Екскурзо
вод“ на територията на Република България
след признаване на правоспособност и/или
квалификация за екскурзовод и вписване
в НТР.
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. В случаите на лишаване, вклю
ч и т е л но вр емен но, о т п ра в о с по с о бно с т
или от правото да у пра ж н ява дейност та
на екскурзовод от съответно компетентния
орган на държавата, в която той я е при
добил, лицето губи правото да упражнява
професията „Екскурзовод“ на територията
на Република България.“
§ 23. В глава пета заглавието на раздел II
„Трайно установяване с цел упражняване на
професията „Екскурзовод“ се изменя така:
„Раздел II „Признаване на правоспособ
ност за упражняване на професията „Екс
курзовод“, придобита в държава – членка на
Европейския съюз, на Европейското иконо
мическо пространство, или в Швейцария“.
§ 24. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Орган по признаването на пра
воспособност за упражняване на професията
„Екскурзовод“ е министърът на туризма.
(2) Правото за упражняване на професи
ята „Екскурзовод“ се удостоверява с един
от следните документи, издадени от компе
тентен орган в държава – членка на ЕС, на
ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално
образование;
2. документ за професионална квалифи
кация;
3. документ, удостоверяващ придобита
правоспособност.
(3) Лицата, които искат признаване на
правоспособност по реда на този раздел,
подават заявление-декларация до министъра
на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона
за туризма, към която прилагат документ/и
по ал. 1.
(4) Министърът на туризма може да из
иска от лицето, което иска признаване, да
приложи към документите по ал. 3 допъл
нителни доказателства за съдържанието и
продължителността на завършеното обра
зование и обучение.
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(5) Всички документи във връзка с при
знаването на правоспособност по реда на
този раздел може да се представят на все
ки от официалните езици на Европейския
съюз, придружени с официален превод на
български език.
(6) Преписката се разглеж да по реда на
глава пета от Закона за признаване на про
фесионални квалификации.
(7) Министърът на туризма не може да
откаже признаване на правоспособност на
български гражданин или на граж данин на
държава – членка на ЕС, на ЕИП, и Швей
цария, получил съответната правоспособност
в тези държави, поради липса на достатъчна
квалификация, когато лицето, което иска
признаване:
1. п ри т еж а в а д и п лом а з а з а в ършено
професионално образование или друг до
кумент, които се изискват в някоя от дър
жавите – членк и на ЕС, на ЕИП, или в
Швейцария за упражняване на професията
„Екскурзовод“ на нейна територия и които
са получени в тези държави, или
2. е упражнявало тази професия в дър
жавата членка или няколко държави членки
по установяване в продължение най-малко
на една през последните 10 години, когато
професията не е регулирана в тези държави
членки.
(8) Когато образованието или обучението
на лицето, което иска признаване, обхваща
т еорет и чни и/и л и п ра к т и ческ и облас т и,
кои то същест вено се разли чават сп рямо
националните изисквания, министърът на
туризма дава възможност на лицето, което
иска признаване, да избере дали да премине
стаж за приспособяване, или да се яви на
изпит за признаване на правоспособност.
(9) Условията и редът за провеж дане на
стажа и неговата оценка, както и на изпита
за признаване на правоспособност се опреде
лят със заповед на министъра на туризма по
реда на глава пета от Закона за признаване
на професионални квалификации.“
§ 25. В глава пета, в заглавието на раздел
III след думата „временно“ се добавя „или
еднократно“.
§ 26. В глава пета, в раздел III се създава
чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Екску рзовод от ЕС може
свободно да предоставя съответните турис
тически услуги в Република България, ако е:
1. законно установен в дру га държава
членка с цел упражняване на професията
„Екскурзовод“ на нейна територия;
2. упражнявал тази професия в държа
вата членка или няколко държави членки
по установяване в продължение най-малко
на една през последните 10 години, когато
професията не е регулирана в тези държави
членки.
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(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се при
лага, когато професията или образованието
и обучението, изисквани за упражняването
є, са регулирани в държавата членка по
установяване.
(3) Разпоредбите на този раздел се прила
гат само в случаите, когато екскурзовод от
ЕС ще упражнява професията „Екскурзовод“
еднократно или временно.
(4) Еднок рат ни я т и ли временни я т ха
рактер на у пра ж н яването на професи ята
подлежи на преценка за всеки конкретен
случай по отношение на срока, честотата,
редовността и непрекъснатостта на предос
тавянето є.“
§ 27. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) При временно или еднократно
упражняване на професията „Екскурзовод“
на т ери т ори я та на Реп ублика Бъ лгари я,
п ред и извърш ва не на п ърво т о дейс т вие,
екскурзоводът от ЕС е длъжен да уведоми
писмено министъра на туризма чрез уве
домление-декларация.
(2) Заедно с уведомлението-декларация
по ал. 1 се представят:
1. копие от документа за самоличност на
заявителя и гражданство;
2. копие от документа, удостоверяващ
екску рзоводската правоспособност в дър
жавата, в която е придобита;
3. у дос т оверен ие, изда дено о т ком пе
тентния орган на друга държава членка, че
заявителят е законно установен на тери
торията є с цел упражняване на професия
„Екскурзовод“, както и че към момента на
издаване на удостоверението не му е нало
жена забрана, вк лючително временна, за
упражняване на тази дейност;
4. доказателства, потвърждаващи упраж
няването на съответната дейност в продъл
жение най-малко на една през последните 10
години – в случаите по чл. 32а, ал. 1, т. 2.
(3) При несъответствие или промяна в
обстоятелствата, удостоверени с документи
те по ал. 2, заявителят подава документи,
доказващи промяната, в едномесечен срок
от настъпването є.
(4) Гражданите на държава членка, които
временно предоставят услуги като екскурзо
води, се вписват служебно в НТР и получават
удостоверение за вписване.“
§ 28. В глава пета, в раздел III се създава
чл. 33а:
„Чл. 33а. Информация за екскурзоводите
по чл. 33, ал. 1 и за срока за упражняване
на професията се публикува в НТР.“
§ 29. При ложен ие № 1 к ъм ч л. 16 с е
отменя.
§ 30. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2
се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2

Образец на идентификационна карта
Герб
Република България
Министерство на туризма
Идентификационна карта за екскурзовод
№………
Снимка:
Имена: …………....................................……………........…..
Език: ………....................................………………….....…....
Издадена на: ………...................................…………..........
Подпис на длъжностно лице и печат:
На гърба на идентификационната карта
Притежателят на тази идентификационна карта
е правоспособен екскурзовод, който съгласно
Закона за туризма има право да упражнява
професията.
Подпис на длъжностно лице:

“
§ 31. Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1 и
приложение № 4 към чл. 33, ал. 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Започнатите и неприключили про
изводства по подадени до влизане в сила на
настоящата наредба заявления се довършват
по досегашния ред.
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ирена Георгиева
4356

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната
квалификация, необходими за придобиване на
правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ (ДВ, бр. 21 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят изис
кванията за образованието, практическата
подготовка и професионалната квалифика
ция, необходими за придобиване на право
способност за упражняване на професията
„П ла н и нск и водач“ и за п ризна ва не на
такава правоспособност, придобита в дър
жава – членка на Европейския съюз (ЕС),
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
(ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.“
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Планински водач е лице, което води и
придружава туристи в планинска и природна
среда, като по време на осъществяването
на избрания маршрут се грижи за сигур
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ността на туристите и им дава информация
за природно-географските особености и за
забележителностите по него.“
§ 3. В чл. 3 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Специализациите по ал. 3 се придо
биват след:
1. доказан професионален опит с мини
мална продължителност 1 година по първо
ниво с вк лючена миним у м едномесечна
практика на терен; и
2. проведено обучение в институция за
професионално образование и обучение по
чл. 18 от Закона за професионалното образо
вание и обучение и издадено Удостоверение
за професионално обучение за актуализи
ране или разширяване на професионална
квалификация.
(5) „П ла н и нск и водач“ – вт ор о н и во,
може да придобие лице, което е вписано в
Националния туристически регистър (НТР),
има минимум 2 години доказан професио
нален опит по първо ниво и специализация
за водене по скални и алпийски маршрути,
проведена в институция за професионално
образование и обучение по чл. 18 от Закона
за професионалното образование и обучение,
и издадено Удостоверение за професионално
обучение за актуализиране или разширяване
на професионална квалификация. Нивото
дава право на планинския водач да води
туристи и групи по алпийски и катерачни
маршрути в планините на страната с използ
ване на съответната ски, алпийска техника
и съоръжения съобразно придобитата спе
циализация.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Квалификация за професията „Пла
нински водач“ – първо ниво, се придобива с
придобиването на степен на професионална
квалификация при спазване на държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по професията „Планински
водач“ по смисъла на Закона за професи
оналното образование и обучение (ЗПОО)
или с призната в Република България про
фесионална квалификация от чуждестранна
институция за професионално образование
или обучение.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 5 думите „Списъка на право
способните планински водачи, част от“ се
заличават.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Придобитото средно образование се
удостоверява с диплома за средно образо
вание или с призната в Република България
диплома от чуждестранно училище.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. Член 8 се изменя така:
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„Чл. 8. Професионалната квалификация
за професията „Планински водач“ се удос
товерява със свидетелство за професионална
квалификация или свидетелство за валиди
ране на професионална квалификация, или
с призната в Република България профе
сионална квалификация от чуж дестранна
институция за професионално образование
или обучение.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. За придобиване на правоспособ
ност за упражняване на професията „Пла
нински водач“ е необходимо лицата по чл. 7,
ал. 1 да удостоверят проведена практическа
под г о т овк а с м и н и ма л на п р од ъ л ж и т е л
ност 2 седмици в реална обстановка при
планински водач, вписан в НТР, или към
регист риран т у роператор, вписан в НТР,
предлагащ програми за планински/спортен
и/или приключенски туризъм.“
§ 9. В глава втора, в заглавието на раз
дел III думите „Придобиване на удостовере
ние за правоспособност“ се заличават.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „за нивото по
чл. 3, ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) т. 6 се изменя така:
„6. не е осъждан с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитиран;“
в) точка 7 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „за нивото по
чл. 3, ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) в текста на т. 2 цифрата „7“ се заменя
с „4, 5 и 6“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 11. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпит за придобиване на правоспособ
ност се полага от лицата по чл. 12, ал. 1 и 2.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За явяване на изпит за придоби
ване на правоспособност кандидатът подава
п исмено за я в лен ие-дек лара ц и я с ъгласно
чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, както и:
1. копие на диплома за завършено сред
но образование и копие на свидетелство за
професиона лна к ва лификаци я, съответно
на свидетелство за валидиране на степен на
професионална квалификация, или копие на
диплома за завършено висше образование,
в случай че информацията не се съдържа в
публичен регистър;
2. документ за практическата подготовка
по чл. 10 (не се изисква за лицата с висше
образование по специалност съгласно чл. 11);
3. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.“
§ 13. В чл. 18, в ал. 2 след думата „дати“ се
добавя „за следващия изпит по чл. 13, ал. 2“.
§ 14. Член 19 се отменя.
§ 15. В чл. 20 се правят следните изме
нения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които отговорят на изисква
нията на тази наредба и са издържали изпита
за правоспособност за планински водачи,
могат да упражняват професията „Планински
водач“ само след вписване в НТР по реда на
чл. 147 от Закона за туризма. За вписването
в НТР се събира такса съгласно чл. 4, т. 1
от Тарифата за таксите, които се събират по
Закона за туризма.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Идентификационната карта по ал. 2
дава възмож ност за ясна идентификаци я
чрез снимка и съдържа:
1. пълното име на съответния планински
водач, и
2. правоспособност и ниво по чл. 3, ал. 1,
и/или
3. специализация по чл. 3, ал. 3 или ал. 5.“
§ 16. В чл. 21, ал. 1 думите „тарифата
по чл. 69, ал. 3 ЗТ“ се заменят с „Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
туризма“.
§ 17. Член 22 се отменя.
§ 18. Глава трета с чл. 23 – 28 се отменя.
§ 19. Глава четвърта с чл. 29 – 31 се от
меня.
§ 20. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Планински водач от ЕС може да
упражнява професията „Планински водач“
на територията на Република България след
признаване на правоспособност и/или ква
лификация за „Планински водач“ и вписване
в НТР.“
§ 21. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. В случаите на лишаване, включи
телно временно, от правоспособност или от
правото да упражнява дейността на планин
ски водач от съответно компетентния орган
на държавата, в която той я е придобил,
лицето губи правото да упражнява профе
сията „Планински водач“ на територията на
Република България.“
§ 22. В глава пета заглавието на раздел II
„Трайно установяване с цел упражняване на
професията „Планински водач“ на територи
ята на Република България“ се изменя така:
„Раздел II „Признаване на правоспособ
ност за упражняване на професията „Пла
нински водач“, придобита в държава – членка
на Европейския съюз, на Европейското ико
номическо пространство, или в Швейцария“.
§ 23. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Орган по признаването на пра
воспособност за упражняване на професията
„Планински водач“ е министърът на туризма.
(2) Правото за упражняване на профе
сията „Планински водач“ се удостоверява
с един от следните документи, издадени от
компетентен орган в държава – членка на
ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално
образование;
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2. документ за професионална квалифи
кация;
3. документ, удостоверяващ придобита
правоспособност.
(3) Лицата, които искат признаване на
правоспособност по реда на този раздел,
подават заявление-декларация до министъра
на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона
за туризма, към която прилагат документ/и
по ал. 1.
(4) Министърът на туризма може да из
иска от лицето, което иска признаване, да
приложи към документите по ал. 3 допъл
нителни доказателства за съдържанието и
продължителността на завършеното образо
вание и обучение.
(5) Всички документи във връзка с при
знаването на правоспособност по реда на
този раздел може да се представят на все
ки от официалните езици на Европейския
съюз, придружени с официален превод на
български език.
(6) Преписката се разглежда по реда на
главна пета от Закона за признаване на
професионални квалификации.
(7) Министърът на туризма не може да
откаже признаване на правоспособност на
български гражданин или на гражданин на
държава – членка на ЕС, на ЕИП и Швейца
рия, получил съответната правоспособност
в тези държави, поради липса на достатъчна
квалификация, когато лицето, което иска
признаване:
1. притежава диплома за завършено про
фесионално образование или друг документ,
кои т о се изиск ват в н я коя о т д ърж а ви
те – членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария
за упражняване на професията „Планински
водач“ на нейна територия и които са полу
чени в тези държави, или
2. е упражнявало тази професия в дър
жавата членка или няколко държави членки
по установяване в продължение най-малко
на една през последните 10 години, когато
професията не е регулирана в тези държави
членки.
(8) Когато образованието или обучението
на лицето, което иска признаване, обхваща
т еорет и чни и/и л и п ра к т и ческ и облас т и,
кои то същест вено се разли чават сп рямо
националните изисквания, министърът на
туризма дава възможност на лицето, което
иска признаване, да избере дали да премине
стаж за приспособяване, или да се яви на
изпит за признаване на правоспособност.
(9) Условията и редът за провеждане на
стажа и неговата оценка, както и на изпита
за признаване на правоспособност се опреде
лят със заповед на министъра на туризма по
реда на глава пета от Закона за признаване
на професионални квалификации.“
§ 24. В чл. 36, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „като пла
нински водач“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
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„2. упражнявал тази професия в държавата
членка или няколко държави членки по уста
новяване в продължение най-малко на една
през последните 10 години, когато професията
не е регулирана в тези държави членки.“
§ 25. В чл. 37, ал. 1 думите „се премести
в Република България с цел да“ се заменят
с „ще“, а думите „за определен период от
време“ се заменят с „временно“.
§ 26. В чл. 38 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на
туризма“ се добавя „чрез уведомление-де
кларация“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Заедно с уведомлението-декларация
по ал. 1 се представят:“;
б) в т. 4 думата „две“ се заменя с „една“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 27. В чл. 39 думите „към Списъка на
правоспособните планински водачи, част
от“ се заменят с „в“.
§ 28 . При ложен ие № 1 к ъм ч л. 19 с е
отменя.
§ 29. Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 20, ал. 2
Образец на идентификационна карта
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Идентификационна карта за планински водач
№ ………
Снимка:
Имена: .......................................................................
Издадена на: ............................................................
Подпис на длъжностно лице и печат:
На гърба на идентификационната карта
Притежателят на тази идентификационна карта
е правоспособен планински водач, който съглас
но Закона за туризма има право да упражнява
професията.
Правоспособност:
Ниво:
Специализация:
Подпис на длъжностно лице:
“

§ 30. Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1 и
приложение № 4 към чл. 38, ал. 4 се отменят.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Започнатите и неприключили про
изводства по подадени до влизане в сила на
настоящата наредба заявления се довършват
по досегашния ред.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ирена Георгиева
4357
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-134
от 9 май 2019 г.
На основание чл. 4б, ал. 3 и 4 от Закона за храните нареждам:
1. Утвърждавам Списък на признатите натурални минерални води в Република България съгласно
приложение № 1 и Списък на натуралните минерални води от трети страни, официално признати в
Република България, съгласно приложение № 2.
2. Отменям Заповед № РД-01-73 от 20.02.2017 г. (ДВ, бр. 23 от 2017 г.).
Министър:
К. Ананиев
Приложение № 1
към т. 1
Списък на признатите натурални минерални води в Република България
№
по
ред

Търговско
наименование

Име на водоизточника

Място
на експлоатация

1.

Банкя
(Bankia)

Банкя сондаж ТК1 Иваняне
(Bankya sondazh TK1 Ivanyane)

Банкя
(Bankya)

2.

Вега
(Vega)

Шивачево извор Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor Hadzhi Dimitar)

Шивачево
(Shivachevo)

3.

Велинград
(Velingrad)

Велинград сондаж 5 Горски пункт
(Velingrad sondazh 5 Gorski punkt)

Велинград
(Velingrad)

4.

Водица
(Voditza)

Водица сондаж Р-2
(Voditsa sondazh R-2)

Водица
(Voditsa)

5.

Горна баня
(Gorna bania)

Горна баня сондаж 3
(Gorna banya sondazh 3)

Горна баня
(Gorna banya)

6.

Горна баня
(Gorna bania)

Горна баня сондаж 4 и извор Домус дере
(Gorna banya sondazh 4 i izvor Domus dere)

Горна баня
(Gorna banya)

7.

Девин
(Devin)

Девин сондаж 3
(Devin sondazh 3)

Девин
(Devin)

8.

Девин
(Devin)

Девин сондаж 5
(Devin sondazh 5)

Девин
(Devin)

9.

Долна баня
(Dolna bania)

Долна баня сондаж 141
(Dolna banya sondazh 141)

Долна баня
(Dolna banya)

10.

Долче Вита
(Dolce Vita)

Шивачево извор Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor Hadzhi Dimitar)

Шивачево
(Shivachevo)

11.

Драгойново
(Dragoynovo)

Драгойново сондаж 9
(Dragoynovo sondazh 9)

Драгойново
(Dragoynovo)

12.

Княжево
(Kniajevo)

Княжево сондаж 1 хг
(Knyazhevo sondazh 1 hg)

Княжево
(Knyazhevo)

13.

Княжевска
(Knyazhevska)

Княжево сондаж Книжна фабрика
(Knyazhevo sondazh Knizhna fabrika)

Княжево
(Knyazhevo)

14.

Ком
(Kom)

Бързия сондаж 1
(Barzia sondazh 1)

Бързия
(Barzia)

15.

Леново
(Lenovo)

Леново сондаж 12
(Lenovo sondazh 12)

Леново
(Lenovo)

16.

Михалково
(Mihalkovo)

Михалково сондажи 1аВП и 1 ВКП
(Mihalkovo sondazhi 1aVP i 1 VKP)

Михалково
(Mihalkovo)

17.

Пирин Спринг
(Pirin Spring)

Баничан сондаж 273
(Banichan sondazh 273)

Баничан
(Banichan)
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№
по
ред

Търговско
наименование

Име на водоизточника

Място
на експлоатация

18.

Старо Железаре
(Staro Jelezare)

Старо Железаре сондажи 2 и 4
(Staro Zhelezare sondazhi 2 i 4)

Старо Железаре
(Staro Zhelezare)

19.

Хисар
(Hisar)

Хисаря сондажи 1 и 7
(Hisarya sondazhi 1 i 7)

Хисаря
(Hisarya)

20.

Хисар
(Hissar)

Хисаря извор Чобан чешма
(Hisarya izvor Choban cheshma)

Хисаря
(Hisarya)

21.

Хисаря
(Hissaria)

Хисаря сондаж 7
(Hisarya sondazh 7)

Хисаря
(Hisarya)
Приложение № 2
към т. 1

Списък на натурални минерални води от трети страни, официално признати в Република България
№
по
ред

Търговско
наименование

Име на водоизточника

Място
на експлоатация

1.

Пелистерка
(Pelisterka)

Меджитлия извор D-1
(Medzitlija izvor D-1)

2.

Мая
(Maya)

Експлоатационен кладенец ЕБ-2 Гари, Република Северна Македония
(eksploatatsionen kladenets EB-2) (Gari, Republic of North Macedonia)

4396

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 733-ИК
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации от
носно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упраж
няват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Росен Георгиев Ка
раджов квалификация, отговаряща на изисквани
ята, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Коми
сията за финансов надзор решението може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.

4319

Председател:
Б. Атанасов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-336
от 21 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри

Меджитлия, Република Северна Македония
(Medzitlija, Republic of North Macedonia)

за неурбанизираната територия в землището на
с. Превала, община Чипровци, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

4322

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-337
от 21 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Равна, община Чипровци, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

4323

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-338
от 21 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Челюстница, община Чипровци, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

4324

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-339
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобр явам ка
дастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Долна Секирна, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4325
ЗАПОВЕД № РД-18-340
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Конска, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4326
ЗАПОВЕД № РД-18-341
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобр явам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Муртинци, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4327

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1747
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правил
ник на АПСК и протоколно решение № 5593
от 30.05.2019 г. на изпълнителния съвет Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управле
ние на областния управител на област Ямбол,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56873.93.35.1.1 (бивша хижа
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„Индже войвода“), на три нива, както следва:
ниво 1 със застроена площ 485 кв. м, ниво 2 със
застроена площ 245 кв. м и ниво 3 със застроена
площ 245 кв. м, с прилежащи части: сутерен
със застроена площ 450 кв. м и източна тераса
127 кв. м, ведно с правото на строеж върху
терена, намиращ се в местност Бакаджик, с.
Победа, община „Тунджа“, област Ямбол.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4387

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 206
от 18 април 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-2911/10.08.2016 г. от Красимир
Николов с искане за разрешаване изработването
на подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация (ИПР) за разделяне на УПИ
XXXI-167, кв. 13, м. В.з. Симеоново-север, ПИ с
идентификатор 68134.2040.2197 по КККР на район
„Витоша“, образуване на нови УПИ XXXI-2197
и УПИ XLII-2197 от кв. 13 и създаване на нова
задънена улица от о.т. 71а до о.т. 71б по плана на
м. В.з. Симеоново-север, район „Витоша“ – СО.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение с обяснителна записка, постановле
ние за възлагане на недвижим имот акт № 16,
т. XXXIX на 28.03.2016 г. за 1/2 идеална част от
УПИ XXXI-167 и жилищна сграда, постановле
ние за допълване на предходното постановление
акт № 17, т. XXXIX на 28.03.2016 г., скица от
СГКК – София, за поземлен имот с идентифи
катор 68134.2040.2197, копие от графична и тек
стова част на Заповед № РД-09-466 от 3.08.1990 г.
на председателя на ИК на ОбНС „Витоша“ за
ИПЗ на УПИ XXXI-167 и нотариално заверено
пълномощно.
Със за явление вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -2911-[1]/
1.11.2016 г. към искането се е присъединил Кра
симир Денев – собственик на другата 1/2 идеална
част от ПИ с идентификатор 68134.2040.2197, с
приложени нотариален акт № 147, том XX, дело
№ 4236 от 26.03.1992 г. и нотариален акт № 64, том
LIII, дело № 11306 от 15.07.1992 г. и комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
Със Заповед № РА50-310 от 9.05.2017 г. на глав
ния архитект на СО е разрешено да се изработи
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на УПИ XXXI-167, ПИ
с идентификатор 68134.2040.2197, за образуване
на нови УПИ XXXI-2197 и УПИ XLII-2197 и
създаване на нова задънена улица от о.т. 71а до
о.т. 71б, м. В.з. Симеоново-север.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2911-[4]/11.05.2017 г.
от началник-отдел „Устройствено планиране“ за
поведта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Витоша“ и до заявителите.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2911-[5]/
4.08.2017 г. от Красимир Николов е внесен за
одобряване проект за изменение на плана за ре
гулация на УПИ XXXI-167, за образуване на нови
УПИ XXXI-2197 и УПИ XLII-2197, изменение на
плана за улична регулация от о.т. 70 до о.т. 72 за
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създаване на нова задънена улица от о.т. 71а (нова)
до о.т. 71б (нова), свързаното с това изменение
на терен за „озеленяване и трафопост“, кв. 13,
м. В.з. Симеоново-север, с приложени обясни
телна записка и удостоверение за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри № 25-54202/6.07.2017 г.,
издадено от СГКК – София.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-2911-[6]/5.10.2017 г. от
началник-отдел „Устройствено планиране“. Съ
гласно писмо вх. № РВТ17-ВК08-1040/31.01.2018 г.
от главния архитект на район „Витоша“ проектът
е съобщен на заинтересуваните страни и в зако
ноустановения срок не са постъпили възражения.
Приложени са разписен лист и обратна разписка
за удостоверяване на извършената процедура.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ като
проект за ИПР с решение по протокол № ЕС-Г15/27.02.2018 г., т. 5 – „Приема проекта. Изпраща
в СОС за одобряване по компетентност.“
При проверка на проектодоклада за изпраща
нето му в СОС отдел „ПНО“ е изразил становище,
че изменението на плана за регулация налага
изменение на действащия план за застрояване,
одобрен със Заповед № РД-50-09-202 от 3.07.1989 г.
на председателя на ИК на СНС. Необходимо е
за новообразуван УПИ XLII-2197 – „за ЖС“, да
се представи проект за ИПЗ за потвърждаване
на сграда с идентификатор 68134.2040.2197.2 по
кадастралната карта със съществуващите є гра
ници. За проекта за ИПЗ не е необходимо да се
извършват процедури по чл. 128, ал. 3 или ал. 10
от ЗУТ, тъй като на основание чл. 128, ал. 13 от
ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
от ЗУТ са само лицата, по чиято инициатива се
изменя планът за застрояване.
Вносителите на проекта са уведомени с писмо
за становището на отдел „ПНО“ и със заявление
№ САГ16-ГР00-2911-[9]/27.06.2018 г. са внесли
проект за ИПЗ към процедирания и приет от
ОЕСУТ проект за ИПР.
Проектът за ИПЗ е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-53/10.07.2018 г., т. 9
с решение: „Приема проекта като проект за
ИПРЗ. Предлага да се издаде административен
акт за одобряването му.“
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2911-[11]/
6.02.2019 г. от Красимир Николов е внесен
проект за ИПРЗ – 3 броя и цифров носител,
с приложени протокол № 16/10.08.1990 г. за
дадена строителна линия и определено ниво
за еднофамилна двуетажна жилищна сграда в
УПИ XXXI-167, кв. 13, разрешение за строеж
№ 84/10.08.1990 г., издадено от ОбНС „Витоша“,
акт за узаконяване № 155/20.08.1999 г., виза за
проучване и проектиране на гараж и магазин в
УПИ XXXI-167, кв. 13, издадена на 5.04.1999 г.
от район „Витоша“, съобразно указателно писмо
изх. № САГ16-ГР00-2911-[10]/3.01.2019 г.
При горната фактическа обстановка се уста
нови от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП
е направено от заинтересуваните лица по сми
съла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а
именно собствениците на ПИ с идентификатор
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68134.2040.2197 по КККР на район „Витоша“,
УПИ ХХХІ-167, кв. 13, м. В.з. Симеоново-север,
съгласно приложените документи за собственост
и скица от СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-202 от 3.07.1989 г.
на председателя на ИК на СНС.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена със
Заповед № 18-8122 от 16.10.2015 г. на началника
на СГКК – София.
С проекта за ИПР се предвижда разделяне на
УПИ XXXI-167 за създаване на нови УПИ XXXI2197 – „за ЖС“, и УПИ XLII-2197 – „за ЖС“, в
границите на ПИ с идентификатор 68134.2040.2197
по кадастралната карта и с отреждане за имота
по кадастралната карта.
По ОУП на СО, приет с Решение № 960
от 16.12.2009 г. на Министерския съвет, имо
тът – предмет на плана, попада в устройствена
зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване
с допълнителни, специфични изисквания“ (Жм2)
съгласно т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО. Конкретното предназначение – „за
жилищно строителство“, което се запазва за
новообразуваните УПИ, е допустимо в тази
устройствена зона.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Новообразуваните УПИ отговарят на изис
кването на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ.
Транспортният достъп до нов УПИ XXXI-2197
се осъществява по действащата улична регула
ция, за осигуряване на транспортен достъп до
нов УПИ XLII-2197 се създава нова задънена
улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова), която
се обвързва с действащата улична регулация в
нова о.т. 71а чрез изменение на уличната регу
лация между о.т. 70 и о.т. 72а, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 1 и 3 от ЗУТ.
При изменението на плана за улична регу
лация с цел създаване на нова задънена улица
се засягат регулационните граници на терен за
„озеленяване и трафопост“, като частта му пред
лицето на нов УПИ XXXI-2197 се предвижда за
тротоар. Създава се нов УПИ – „озеленяване и
трафопост“, с остатъчна площ и с граници по
действащ подробен устройствен план, одобрен
със Заповед № РД-50-09-202 от 3.07.1989 г. Тере
нът попада в границите на ПИ с идентификатор
68134.2041.2037, публична общинска собственост,
за второстепенна улица.
За одобряване на проекта за изменение на
плана за регулация е налице основание по чл. 15,
ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Изменението на плана за регулация налага
изменение на действащия план за застрояване,
тъй като прилагането му противоречи на действа
щите правила и нормативи. Във връзка с това със
заявления вх. № САГ16-ГР00-2911-[9]/27.06.2018 г.
и вх. № САГ16-ГР00-2911-[11]/6.02.2019 г. е внесен
проект за изменение на плана за застрояване, с
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който се предвижда запазване на законно изгра
дените в новите УПИ жилищни сгради с иден
тификатори 68134.2040.2197.1 и 68134.2040.2197.2.
Налице е основание за одобряване на проект
за ИПЗ по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствени
те правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересовани лица
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е 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 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изис
кванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и от
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Исканото изменение на плана за регулация
предвижда създаване на нова задънена улица
от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова) през ПИ с
идентификатор 68134.2040.2197 – собственост на
физически лица, което налага провеждане на
отчуждителна процедура. Компетентен да одо
бри ПУП на основание чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 от ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ: „Отчужда
ванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, 3
и 4, чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, т. 6 от приложение
то към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-15/27.02.2018 г., т. 5, и № ЕСГ-53/10.07.2018 г., т. 9, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на УПИ
XXXI-167, ПИ с идентификатор 68134.2040.2197
по КККР на район „Витоша“, за създаване на
нови УПИ XXXI-2197 – „за ЖС“, и УПИ XLII2197 – „за ЖС“, изменение на плана за улична
регулация на улица от о.т. 70 до о.т. 72а за
създаване на нова задънена улица от о.т. 71а до
о.т. 71б и свързаното с това изменение на плана
за регулация на терен за „озеленяване и трафо
пост“, за създаване на нов УПИ – „озеленяване
и трафопост“, кв. 13, м. В.з. Симеоново-север,
район „Витоша“, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване за но
восъздадени УПИ XXXI-2197 – „за ЖС“, и УПИ
XLII-2197 – „за ЖС“, кв. 13, м. В.з. Симеоновосевер“, район „Витоша“, съгласно приложения
проект.
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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 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

4391

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1487
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 1421 от 28.03.2019 г. (ДВ, бр. 32 от
2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търно
во, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 40 700 лв. за продажба
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Самостоятелен
обект с идентификатор 10447.509.281.2.4 по КККР
на гр. Велико Търново, разположен на етаж 0,
в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор
10447.509.281, с административен адрес ул. Цар
Иван Шишман № 2, представляващ магазин
със сервизно помещение и принадлежащ към
него склад, заедно с 6,71 % ид.ч. от общите
части на сградата и отстъпено право на стро
еж съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор
10447. 509.281“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 4000 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните ус
ловия: дата на търга – 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай, че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Об
щинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
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получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
внасят депозит в размер 12 210 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхож
дащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за опре
деляне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит, да се за
плати в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124
7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай, че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай, че този ден съв
пада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай, че така опреде
леният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат пос
ледващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай, че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.

4397

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1488
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5,
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6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с решения № 609 от
30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) и № 644 от
27.04.2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 20 на сто приетата с Решение
№ 644 от 27.04.2017 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 31 584 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен
имот със стопанско предназначение, предста
вляващ: „УПИ ІХ – „За обществено обслужва
не“, от кв. 45 по плана на с. Пчелище, заедно
с построената в него сграда (бивше училище с
пристройка)“ – собственост на Община Велико
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддава
не при стъпка на наддаване в размер 1570 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай, че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Об
щинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандида
тите внасят депозит в размер 9475 лв. по сметка
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, пред
хождащ датата на търга.
6. За п ла ща нет о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба се извърш
ва в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС, представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в левове по сметка № BG 95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
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7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай, че този ден съвпада с не
работен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай, че този ден съв
пада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай, че така опре
деленият ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат пос
ледващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай, че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.

4398

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 420
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 134, ал. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Димово, одобрява
проект за изменение на ОУП (общ устройствен
план) на имоти 87477.26.57; 87477.26.58; 87477.26.59
и 87477.26.60 в местността Лома, землище с.
Яньовец, община Димово, за промяна предназна
чението от „Земеделска зона – Устройствена зона
без възможност за промяна на предназначението
(Ссб)“ в „За други рекреации (Од)“ и „За вилна
зона (Ов)“.

4374

Председател:
Д. Тодоров

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 56-4
от 17 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дъл
гопол, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за регулация) на с. Аспа
рухово, община Дългопол, в частта на УПИ V-48,
44, кв. 31, УПИ І-44, 699, 709, кв. 30, и улична
регулация между о.т. 125 и о.т. 126 и между о.т.
124 и о.т. 120, като от УПИ І-44, 699, 709 в кв. 30
се обособяват единадесет нови УПИ II-709, III-
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44, IV-44, V-44, VI-445, VII-699, VIII-699, IX-699,
X-699, XI-699 и XII-699, а от УПИ V-48, 44 в кв.
31 и от част от предвидената улична регулация
на улица между о.т. 125 и о.т. 126 се обособява
нов УПИ XXI-44 в кв. 31. Новообразуваните
УПИ са с отреждане „За жилищно застрояване“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заин
тересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Дългопол до Административния съд – Варна, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държа
вен вестник“.
Председател:
Зл. Златев

4409

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 822
от 31 май 2019 г.
На основание чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, искане
с вх. № 20-11 от 17.05.2019 г. от Румен Калинов
Драмалиев и Решение № 815 по протокол № 74 от
30.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, за
разрешаване изработване на частично изменение
на ОУП на гр. Кнежа Общинският съвет – гр.
Кнежа, реши:
Одобрява частично изменение на общ устрой
ствен план на гр. Кнежа в обхват на ПИ 477.46 с
площ 4285 м 2 в землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ
37376, местност Средния път, община Кнежа,
област Плевен, собственост на Румен Калинов
Драмалиев.
Да се промени начинът на трайно ползване
на ПИ 477.46 от „Земеделска територия (нива)“
на „Зона за обществено обслужване, означен
като (Оо)“.
ПУП – ПЗ в посочения обхват да се одобри
след одобряване и влизане в сила на частичното
изменение на ОУП на гр. Кнежа.
Председател:
К. Герговска

4417

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 786
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Котел, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за елемент на техни
ческата инфраструктура за линеен обект: „Ново
МТТ 20/0,4 kV, монтирано до съществуващ ЖР
стълб № 40 от ВЛ 20 kV „Тича“ в ПИ 39030.31.11 и
нов ел. кабел 1 kV тип NAY2Y 4х185 мм 2 от УНН
на нов МТТ, минаващ през ПИ 39030.31.11, ПИ
39030.31.518, ПИ 39030.31.983 и ПИ 39030.31.159,
до ново електромерно табло за външно ел. за
хранване на „Ски писта – Каранашеви“ в ПИ
39030.31.13, м. Трите вятъра, Котел.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Котел пред Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
4301

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 772
от 21 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV за
обект „Дестилерия за етеричномаслени култури
и обществено обслужване“ в УПИ 299009 за про
изводствена и складова дейност (дестилерия за
етеричномаслени култури) и общественообслуж
ващи дейности, местност Кошовица, землище
с. Старосел, ЕК АТТЕ 69016, община Хисаря,
област Пловдив, преминаващ през поземлени
имоти: 000728, местен път на Община Хисаря,
001112, полски път на Община Хисаря, 000748,
републикански път ІІІ-6061, по пунктири в черно
за трасето и пунктири в синьо и фон в сиво за
сервитута на приложения проект.
Председател:
И. Вълчева
4313
945. – Българската народна банка на основа
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 май 2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 375 667
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 952 375
Инвестиции в ценни книжа
27 248 629
Всичко активи:
48 576 671
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
17 139 388
Задължения към банки
13 556 862
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 834 066
Задължения към други депозанти
2 327 796
Депозит на управление „Банково“
5 718 559
Всичко пасиви:
48 576 671
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 май 2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38 756
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 035 694
Дълготрайни материални и
нематериални активи
124 577
Други активи
22 981
Депозит в управление „Емисионно“
5 718 559
Всичко активи:
7 940 567
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Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
3 406
Други пасиви
176
Всичко задължения:
3 582
Основен капитал
20
Резерви
4 394
Неразпределена печалба	-56
Всичко собствен капитал:
4 358
Всичко пасиви:
7 940

0
107
084
191
000
542
166
376
567

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
4318
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията съобща
ва, че е издал на Община Враца Разрешение за
строеж № РС-53 от 1.05.2019 г. за обект: „Рекон
струкция на захранващ водопровод от азбесто
циментови тръби от язовир „Среченска бара“
до гр. Враца“, разположен на територията на:
област Монтана – община Берковица, землището
на с. Слатина, и община Вършец, землищата на
с. Спанчевци, с. Черкаски, гр. Вършец, с. Долно
Озирово и с. Стояново, и област Враца – община
Криводол, землищата на с. Главаци и с. Кра
водер, и община Враца, землищата на с. Бели
извор и гр. Враца. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4425
57. – Техническият университет – Варна, обя
вява конкурс за главен асистент в професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебна дисциплина „Операционни сис
теми“, факултет ФИТА, катедра „Компютърни
науки и технологии“ – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
4400
8. – Медицинският у ниверситет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.1. Медицина, нау чна
специалност „К линична лаборатори я“ – един
в сектор „К линична лаборатори я“ на катедра
„К л и н и ч на лаборат ори я, к л и н и ч на и м у но 
логи я и алергологи я“ на Фак ултет „Здравни
гри ж и“, за ну ж дите на К линична лаборатори я
на У МБА Л „Г. Странск и“ – ЕА Д, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
у ниверситет – Плевен, ул. К л. Охридск и № 1,
ректорат, ет. 1, нау чен секретар, ста я 139, тел.
064/884-172.
4401
241. – Аграрният университет – Пловдив, обя
вява конкурси за докторанти – български граж
дани и граждани на ЕС, за учебната 2019/2020 г.
по следните специалности:
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Ши Области на висше образование, професио
фър нални направления и докторски програми редовна
1

2
Социални, стопански и правни науки

3.8.

Икономика
1

Организация и управление

1

1

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
Екология и опазване на екосистемите

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1.

Растениевъдство

дистанционна самостоятелна

4

2

4.4.

5

6

1

Растениевъдство

1

Селекция и семепроизводство

6.3.

задочна

Икономика и управление
4.

6.2.

Форма на обучение

3

3.
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1

Растителна защита
Растителна защита (Ентомология)

1

Растителна защита (Фитопатология)

2

Животновъдство
Овцевъдство и козевъдство

1

Птицевъдство

1
ОБЩО: 9

Допускането на кандидатите до конкурса,
организирането и провеждането на конкурсните
изпити се извършват съгласно условията и по реда,
определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите за докторанти подават
заявление до ректора на Аграрния универси
тет – Пловдив, за участие в конкурса, към което
прилагат следните документи: автобиография;
диплома за придобита образователно-квалифи
кационна степен „магистър“ – копие и оригинал
(връща се на кандидата след проверка на данни
те); минимален успех от курса на следване – мн.
добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши
училища представят легализирана от МОН ди
плома; кандидатите могат да прилагат и други
документи, удостоверяващи техни постижения в
съответната научна област; документ за платена
такса – 80 лв.
4262
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за
академична длъжност главен асистент: в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки по научна специалност „Еко
логия и опазване на екосистемите“ – един; в област
на висше образование 5. Технически науки, про
фесионално направление 5.13. Общо инженерство
по научна специалност „Технология на месните и
рибните продукти“ – един; Стопански факултет за
академична длъжност главен асистент: в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика по научна специалност „Икономика
и управление (селско стопанство)“ – трима; по

4

0

0

научна специалност „Народно стопанство (вкл.
регионална икономика и история на народното
стопанство)“ – един на 0,5 щат; в професионално
направление 3.7. Администрация и управление по
научна специалност „Организация и управление
на производството (селско стопанство)“ – един;
Медицински факултет за академична длъжност
професор: в област на висше образование 7. Здра
веопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина по научна специалност „Имунопа
тология и алергология“ – един. Всички конкурси
са със срок 3 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документи: АФ – тел. 042/699434;
СФ – тел. 042/669409; МФ – ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468.
4304
41. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявя
ва конкурси за главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика (Електроснабдяване и електро
обзавеждане в транспорта) – трима, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/9709209.
4311
44. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за урбанизираните територии в землищата на:
с. Каменар, община Варна; с. Разделна, община
Белослав; с. Господиново и с. Дюлино, община
Бяла, които са в службата по геодезия, карто
графия и кадастър. В 30-дневен срок от обнарод
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ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна.
4351
45. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на: с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово,
с. Росен, с. Сарая, с. Цар Асен, община Пазар
джик, които са в службата по геодезия, карто
графия и кадастър. В 30-дневен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик.
4352
46. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на: с. Дедово, с. Златитрап, с. Извор, с. Кадиево,
с. Оризари, с. Храбрино, община „Родопи“, които
са в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра
вят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
4353
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект:
„Водоснабдяване на с. Владая – ПС „Владая“,
тласкател ∅ 200 ПЕВП от ПС „Владая“ до ре
зервоар „Владая“, Главен клон І в участъка от
резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. Ви
тошки гранит и ул. Жълтата вода – ∅ 250 ПЕВП,
с. Владая, район „Витоша“, който е изложен в
район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
4385
6. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план-схема
за обект: „Тръбопровод за газообразен азот“,
землище Ботевград, попадащ в улична регулация
с осови точки о.т. 161 – о.т. 161а – о.т. 161б –
о.т. 162 – о.т. 617 – о.т. 1305а – о.т. 1370 – о.т.
1306 – о.т. 1313 съгласно действащ регулационен
план на Ботевград (през поземлени имоти с
идентификатори 05815.301.353, 05815.305.1067,
05815.305.1065, 05815.305.10 08, 05815.305.10 01
и 05815.305.10 0 6 по к а дас т ра л ната к ар та и
кадастралните регистри на землище гр. Бо
тевг ра д – общ инска п убли чна собст веност).
Общата дължина на новопроектираното трасе
за тръбопровода е L = 949,09 м. На основа
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на
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обявлението може да се направят писмени
възражения, предложения и искания по проек
та за ПУП – ПП до общинската администра
ция – Ботевград.
4410
15. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за подробен устройствен план (ПУП) – парце
ларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън урбанизираната територия
на м. Пишмана, гр. Велико Търново, община
Велико Търново, за изграждане на ново трасе на
електропровод и водопровод за ПИ 10447.519.81,
м. Пишмана, землището на гр. Велико Търново,
община Велико Търново. Проектът се намира в
общинската администрация в стая 516. На ос
нование чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4421
9 8 . – О б щ и н а Ге н е р а л То ш е в о , з в е н о
„АННСР“, обявява съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Водопровод PEHD 90/10, захранен от водопро
вод Е200 и водомерна шахта, разположен в ПИ
46351.17.50 и ПИ 46351.71.23, с. Малина, община
Генерал Тошево, област Добрич“, с възложител:
„Вива Продъктс“ – ООД. Проектът на подробния
устройствен план – парцеларен план се намира
в общинската администрация – Генерал Тошево,
звено „АННСР“, стая 412, където желаещите мо
гат да се запознаят и да направят възражения в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4371
56. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) за обект: „Из
граждане на мост при км 3+165 на път „SZR
2101 (ІІІ-5007) Николаево – Брестова – Двори
ще – Жълтопоп“, реконструкция на подходите
на моста, корекция и почистване на речното
корито на р. Гарвашница“, със засегнати имоти
от проекта: ПИ (поземлени имоти) с идентифи
катори 18157.109.705, 18157.109.706, 18157.109.707,
181 57.10 9.7 0 8 , 181 57.10 9.7 0 9, 181 57.10 9.710 ,
18157.109.712, 18157.109.191 и 18157.108.191 по КК
на гр. Гурково и ПИ (поземлени имоти) с иден
тификатори 21124.58.566 и 21124.58.430 по КК на
с. Димовци, община Гурково – общински обект
от първостепенно значение. Проектът може да се
разгледа в стая № 4 на общинската администра
ция – гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция – гр. Гурково.
4411
42. – Община Димово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 467, взето
с протокол № 65 от 25.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Димово, е одобрен подробен устрой
ствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе
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на електропровод от урбанизираната територия
на с. Гара Орешец в сервитута на общински път
14489.69.316 през ПИ 14489.70.1 до ПИ 14489.70.3 по
КККР на с. Орешец, община Димово. Одобреният
подробен устройствен план е изложен в стая 212
на Община Димово и съгласно чл. 215 от ЗУТ
в 30-дневен срок от датата на обнародването на
настоящото обявление в „ Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания по
одобрения подробен устройствен план до кмета
на община Димово.
4422
114. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на всички заинтере
совани лица, че е внесен проект с вх. № Юл114/10.05.2019 г. на „БТК“ – ЕАД, за ПУП – ПП,
достъп чрез трасе на новопроектиран път (с ши
рина 4 м) в част от ПИ № 043004, ПИ № 043057,
проектен имот с № 0043058 с площ 0,808 дка,
за достъп до имот № 043056 за изграждане на
„Базова станция“ № SO 1848 в землището на
с. Белица, м. Горубийска курия, ЕКАТТЕ 07960,
община Ихтиман, Софийска област, с инвести
тор „БТК“ – ЕАД – София. Проектът се намира
в дирекция „Специализирана администрация“
в сградата на техническата служба на Община
Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се запоз
наят с проекта и при необходимост да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Ихтиман.
4386
2. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окон
чателен проект на ПУП – парцеларен план за
„Външно електрозахранване – кабелна линия
0,4 kV от стоманобетонов стълб № 20, извод
2, БКТП „Бояджийница“, до имот № 570.15 по
плана на новообразуваните имоти на местност
Чиксалъма, землище на гр. Карнобат“. Проек
тът е изложен в сградата на Община Карнобат,
дирекция „УТ“ – център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция – Карнобат.
4302
12. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за външно ел. захранване до УПИ II
013010, 013025, имот с идентификатор 81832.13.11,
м. Трънката, по КККР за неурабанизираната те
ритория за землището на с. Чучулигово, община
Петрич. Трасето за външно ел. захранване преми
нава през имоти с идентификатори 81832.17.295 и
81832.20.292 по КККР за неурбанизираната тери
тория на землище с. Чучулигово и със сервитути
към него през имоти с идентификатори 81832.17.295,
81832.17.2, 81832.17.8 по КККР за неурбанизира
ната територия на землище с. Чучулигово, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е отразено в приложения регистър, неразделна
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част към ПУП – ПП за външно ел. захранване
до УПИ II 013010, 013025, имот с идентификатор
81832.13.11, м. Трънката, по КККР за неурабанизи
раната територия за землището на с. Чучулигово,
община Петрич. Проектите се намират в сграда
та на общинската администрация – Петрич. В
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4437
25. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за транспортен
достъп до УПИ 7.47 – складови и производствени
дейности (ПИ с идентификатор 11845.7.7), местност
Полук Тарла, в землището на с. Войводиново,
община ,,Марица“, област Пловдив. Пътната връз
ка засяга ПИ 11845.9.32 и ПИ 11845.9.33 (полски
път – общинска публична собственост, на община
,,Марица“). Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 408, и може да
се разгледа от заинтересуваните лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
,,Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4427
7. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на кабелна линия, водопровод и канал
до поземлен имот с идентификатор 03767.24.280 в
местност Калевица, с. Белчин, община Самоков,
преминаващо през общински имот с идентифика
тор 03767.24.264. 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.
4412
43. – Община Стражица на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през май 2019 г. е извърше
на продажба на общински нежилищен имот,
представляващ магазин Б, секция 4, със ЗП
57,10 кв. м и 1/2 идеална част от входно антре със
ЗП 12,40 кв. м, намиращ се в жилищна сграда,
УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Стражица, про
даден чрез публичен търг с явно наддаване на
„Ивком“ – ЕООД, за 25 867 лв., изплатени изцяло
от купувача, на която цена не се начислява ДДС
на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
4426
44. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – план
за регулация за промяна предназначението на
земя от горски фонд в трасе на линеен обект,
разположен върху повърхността на терена – за
пътен достъп. Обект на процедурата са 300 кв. м
от имот № 000733 по КВС на гр. Сърница, община
Сърница, която площ е обозначена с проектен
номер 000784 съгласно представения проект. Но
вообразуваният УПИ ще бъде с площ и отреждане
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съответно: УПИ І-733 – „за път“, с площ 300 кв. м
Засегнатата от разработката площ представлява
горска територия – частна собственост, попадаща
в района на ДГС „Селище“, отдел 303, подотдел 2
по ЛУП 2016 г. Проектът се намира в Община
Сърница, Техническа служба, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени предложения, възражения
и искания до кмета на община Сърница в едно
месечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
4300

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съоб
щава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Бургас, против Наредбата за стопа
нисване, управление и разпореждане със земи от
общинския поземлен фонд на Община Руен. По
оспорването е образувано адм. д. № 1111/2019 г.,
насрочено за 19.09.2019 г. от 11 ч.
4399
Административният съд – Варна, съобщава, че
е постъпило оспорване по адм. д. № 1255/2019 г.
против текста на чл. 47, ал. 1 в частта относно
въведеното изискване за притежаване на разре
шително по чл. 35 ЗЕО или на комплексно разре
шително по гл. VІІ, р. ІІ от ЗООС за дейностите
по „събиране“ и „транспортиране“ на ИУМПС и
чл. 62 от Наредба № 2 за чистотата, управлени
ето и екологията в община Белослав, приета от
ОбС – гр. Белослав, с Решение № 33 по протокол
№ 4 от 30.01.2018 г., изм. с Решение № 321 по про
токол № 25 от 14.09.2017 г., като производството
по делото е насрочено за 11.07.2019 г. от 10 ч.
4404
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по
адм. д. № 1381/2019 г. против текста на чл. 2,
ал. 1, т. 2 в частта „чрез рамково споразумение“,
чл. 13 – целия текст, и чл. 14 – целия текст, от
Наредбата за избор на финансова или кредитна
институция и финансов посредник на Община
Белослав, приета с Решение № 311 по протокол
№ 23 от заседание, проведено на 15.06.2017 г.,
като производството по делото е насрочено за
11.07.2019 г. от 14,30 ч.
4405
Административният съд – Видин, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от окръжен прокурор в
Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата
на чл. 8, чл. 140, ал. 1, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 41 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Ново село,
област Видин, приета с Решение № 4, протокол
№ 8 от 18.04.2008 г. на Общинския съвет – Ново
село, по което е образувано адм. д. № 149/2019 г.
по описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.07.2019 г. от 9,30 ч.
4407
Административният съд – Видин, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър
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ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, ж.к. Кремиковци, на разпоредбата на
чл. 30 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Брегово в частта на
въведеното изискване за притежаване на „съответ
но разрешение“ по чл. 35 от ЗУО за извършване
на дейности по „събиране“ на ИУМПС, по което
оспорване е образувано адм. д. № 110/2019 г. по
описа на Административния съд – Видин, на
срочено за разглеждане на 30.09.2019 г. от 10 ч.
4432
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 28, т. 1, 4 и
5 от Наредбата за реда за управление на горските
територии – собственост на Община Пазарджик,
приета с Решение № 123 от 25.06.2014 г. на Об
щинския съвет – гр. Пазарджик, взето с протокол
№ 8. По протеста е образувано адм. д. № 540 по
описа на Административния съд – Пазарджик, за
2019 г., насрочено за разглеждане на 19.06.2019 г.
от 9,45 ч.
4433
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник,
срещу текстовете в разпоредбата на чл. 22, ал. 1
и чл. 45, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за управление
на общинските горски територии в община Ра
домир, приета с протокол № 8, Решение № 83 от
23.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Радомир.
Образувано е адм. д. № 270/2019 г. по описа на
Административния съд – Перник.
4430
Административният съд – София-град, ХІІІ
троен състав, съобщава на основание чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административ
нопроцесуалния кодекс, че е образувано адм.д.
№ 3164/2019 г. по описа на съда по протест, подаден
от прокурор от Софийската градска прокуратура,
с искане за отмяна на разпоредбата на т. 1а от
приложение № 2 във връзка с чл. 42а, ал. 1 и 3
от Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столичната община, приети с Решение № 287 от
8.06.2017 г. на Столичния общински съвет. Всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна наред
с административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия, съгласно чл. 189, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс.
4431
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 652/2019 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – София,
против чл. 5, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 3 за реда и условията за извършване
на търговска дейност на територията на община
Самоков, приета с Решение № 90 по протокол № 5
от 28.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Самоков.
Административно дело № 652/2019 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
2.10.2019 г. от 10 ч.
4418
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Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от На
редбата за управлението на земи от общинския
поземлен фонд на Община Павел баня, по който
е образувано адм. д. № 320/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 19.09.2019 г. от 10,30 ч.
4406
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, против
чл. 7, ал. 1, т. 1 в частта „български гражданин“,
чл. 27, ал. 2, чл. 20, ал. 4, изречение второ и чл. 28
от Наредбата за реда и условията за управление
и разпореждане с общински жилищни имоти на
територията на община Стара Загора, по който
е образувано адм.д. № 340/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, и е на
срочено за 26.09.2019 г. от 10,30 ч.
4434
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 2,
ал. 4, чл. 6, т. 7, чл. 21б и чл. 22, ал. 1 от Наредба
№ 1 за опазване на обществения ред на община
Любимец е образувано адм. дело № 644/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 10.07.2019 г. от 10,30 ч.
4420
А дминистративни ят съд – Ямбол, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
разпоредбите на чл. 37, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 42,
ал. 1 в частта относно „събиране“, чл. 39, ал. 1 в
частта относно „събиране,… транспортиране“ и
чл. 50 – 52 от Наредбата за управление на дей
ностите по отпадъците на територията на община
Елхово, приета от Общинския съвет – гр. Ел
хово, с Решение № 408/36/3 по протокол № 36
от 24.07.2014 г., изменена с Решение № 425/37/5
по протокол № 37 от 11.09.2014 г., по което е
образувано адм. д. № 212/2019 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
4.07.2019 г. от 9,30 ч.
4408
Районният съд – Дулово, уведомява Мирям
Махмудова Салиева, с неизвестен адрес в Ре
публика Турция, че срещу нея е заведено гр.д.
№ 97/2019 г. по описа на Районния съд – Дулово,
от Юксел Мехмед Махмуд с правно основание
чл. 124, ал. 1 от ГПК и чл. 79 от ЗС и че в де
ловодството на съда на адрес гр. Дулово, област
Силистра, ул. Васил Левски № 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може
да получи в двуседмичен срок от обнародва
нето на уведомлението в „Държавен вестник“.
При неявяване на Мирям Махмудова Салиева
или упълномощено от нея лице в указания
двуседмичен срок съдът ще є назначи особен
представител.
4435
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Пловдивският окръжен съд, исково граждан
ско отделение, на основание чл. 155 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 580/2019 г., IV
граждански състав, по мотивирано искане на
КПКОНПИ с вх. № 8305 от 14.03.2019 г. против
Реджеп Ахмед Юсеин с постоянен адрес – Плов
див, район „Източен“, ул. Калина № 42, Теменужка
Миткова Стефанова с постоянен адрес – Пловдив,
район „Източен“, ул. Калина № 17, и „Реджи Трейд
Табак“ – ЕООД, ЕИК 202118825, със седалище и
адрес на управление – Пловдив, район „Източен“,
ул. Калина № 42, представлявано от Реджеп
Ахмед Юсеин, с което е предявен иск по чл. 153,
ал. 1 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 305 947,64 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Реджеп Ахмед Юсеин:
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
равностойността на 200 дружествени дяла в капи
тала на „Реджи Табак“ – ЕООД, ЕИК 202118825,
собственост на Реджеп Ахмед Юсеин.
Лек автомобил „Мерцедес Вивано“ с рег. № РВ
2821СА, дата на първа регистрация – 16.06.2004 г.,
рама № WDF63981313061984, придобит от Реджеп
Юсеин с договор за покупко-продажба, рег. № 156
от 21.01.2016 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е в размер 11 000 лв.
Лек автомобил „Деу Нексия“ с рег. № РВ0339МК,
дата на първа регистрация – 22.05.1996 г., рама
№ KLATA08Y1TB679884, придобит от Реджеп Юсе
ин с договор за покупко-продажба от 1.12.2009 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоя
щия момент е в размер 1000 лв.
Лек автомобил „Фиат Чинкуеченто“ с рег.
№ РВ8369РК , дата на п ърва рег ис т ра
ция – 15.01.1998 г., рама № ZFA17000001063010,
придобит от Реджеп Юсеин с договор за покуп
ко-продажба от 19.05.2012 г. Пазарната оценка на
автомобила към настоящия момент е в размер
900 лв.
Сумата в размер 14 720,77 лв., представляваща
внесена сума на каса от Реджеп Ахмед Юсеин по
спестовен влог в евро IBAN №*** в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Реджеп Ахмед Юсеин.
Сумата в размер 1703,06 лв., представляваща
направени погасителни вноски от Реджеп Ахмед
Юсеин по кредит (по договор № 4126238185 от
1.04.2013 г.) в „Ти Би Ай банк“ – АД, с титуляр
Реджеп Ахмед Юсеин.
Сумата в размер 780,73 лв., представлява
ща направени погасителни вноски от Реджеп
Ахмед Юсеин по потребителски кредит (дого
вор № 4126238186 от 1.04.2013 г.) в „Ти Би Ай
банк – АД“, с титуляр Реджеп Ахмед Юсеин.
Сумата в размер 48 800 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове IBAN №*** в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Реджеп Ахмед Юсеин.
Сумата в размер 2555,88 лв., представляваща
направени погасителни вноски по кредитната
карта от Реджеп Ахмед Юсеин по разплащател
на сметка с кредитна карта в евро IBAN №*** в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Реджеп Ахмед Юсеин.
Сумата в размер 20 809,29 лв. (10 639,62 евро),
представляваща направени вноски по кредит от
Реджеп Ахмед Юсеин по разплащателна сметка

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

в евро IBAN №*** в „Райфайзенбанк (Бълга
рия)“ – ЕАД, с титуляр Реджеп Ахмед Юсеин.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Реджеп Ахмед
Юсеин:
Сумата в размер 3100 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № РВ5266РХ.
На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Теменужка Миткова Стефанова:
Поземлен имот с идентификатор № 56784.554.563
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-64 от 5.10.2006 г.
на изпълнителния директор на АГКК, послед
но изменение със Заповед № КД-14-16-2024 от
1.10.2010 г. на началника на СГКК – Пловдив, с
адрес – Пловдив, район „Източен“, ул. Калина
№ 26, с площ 244 кв. м, с трайно предназна
чение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),
стар идентификатор – 56784.554.466, номер по
предходен план: 1381, квартал 37 по плана на кв.
Дружба, парцел X-1381, при съседи: 56784.554.528,
56784.554.564, 56784.554.529, 56784.554.503. Придо
бит с н.а. за продажба на недвижим имот № 187,
т. 3, pег. № 5578, дело № 463/2013 г. на нотариус
№ 639 (акт № 115, т. 103, н.д. № 18244/2013 г., впи
сан в СВ Пловдив, вх. рег. № 36928/19.12.2013 г.),
от Теменужка Миткова Стефанова. Пазарната
стойност на имота към настоящия момент е в
размер 47 700 лв.
Сумата в размер 6870 лв., представляваща
внесена сума на каса от Реджеп Юсеин по разпла
щателна сметка в левове IBAN №*** „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр ЕТ „Серхат
комерс – Теменужка Стефанова“, ЕИК 160115563,
представляван от Теменужка Миткова Стефанова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Теменужка Миткова Стефанова:
Сумата в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Рено Еспейс“ с рег. № РВ8651КА.
Сумата в размер 12 100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ауди А 8“ с рег. № РВ5665РК.
Сумата в размер 16 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на „Мерцедес Спринтер“ с рег. № РВ2205РС.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Теменужка Миткова Стефанова:
Товарен автомобил „Ивеко Дейли“, модел „35 С
13 В“, с рег. № РВ6857МР, дата на първа регистра
ция – 23.08.2000 г., рама № ZCFC3590005278039,
придобит от Теменужка Стефанова с договор
за покупко-продажба от 13.09.2010 г. Пазарната
стойност на автомобила към наст оящия момент
е в размер 3900 лв.
Сумата в размер 20 001,48 лв. (12 000 USD),
представл яваща полу чени преводи от трети
лица по разплащателна сметка в щатски долари
IBAN №*** (стар №***) в „Обединена българска
банка“ – А Д, с титуляр Теменужка Миткова
Стефанова.
Сумата в размер 53 456,43 лв. (27 331,84 евро),
представляваща получени преводи от трети лица
по разплащателна сметка в евро IBAN №***
(стар ***) в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Теменужка Миткова Стефанова.
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Сумата в размер 4414 лв., представляваща
направени погасителни вноски по кредитната
карта от Теменужка Миткова Стефанова по
разплащателна сметка IBAN №*** в „Първа ин
вестиционна банка“ – АД, с титуляр Теменужка
Миткова Стефанова.
Сумата в размер 5478 лв., представляваща
направени погасителни вноски от Теменужка
Миткова Стефанова по потребителски кредит
№ 22802219 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Теменужка Миткова Стефанова.
Сумата в размер 1160 лв., представляваща
направени погасителни вноски от Теменужка
Миткова Стефанова по кредит № 22999166 в „Бан
ка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Теменужка Миткова
Стефанова.
Сумата в размер 18 298 лв., представляваща
внесена сума на каса от трети лица по разплаща
телна сметка в левове IBAN №*** в „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр ЕТ „Серхат
Комерс – Теменужка Стефанова“, ЕИК 160115563,
представляван от Теменужка Миткова Стефанова.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Реджи Табак“ – ЕООД, ЕИК
202118825, представлявано от Реджеп Ахмед Юсеин:
Лек автомобил „Ауди А 6“ с рег. № РВ5756КР,
дата на първа регистрация – 16.04.2003 г., рама
№ WAUZZZ4B13N095864, придобит с договор за
покупко-продажба, рег. № 10618 от 15.07.2015 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер 4500 лв.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет на
спора, по реда на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в
срок един месец преди датата на първото съдебно
заседание, което ще се проведе на 17.09.2019 г.
от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
4395
Пловдивският окръжен съд, търговско от
деление, на основание чл. 679, ал. 2 от Тър
говския закон призовава кредиторите на „Век
та“ – ООД – в несъстоятелност, ЕИК 115028120,
да се явят по ч.т.д. № 344/2019 г., ХІ състав,
на съдебно заседание, което ще се проведе на
27.06.2019 г. в 9 ч., за разглеждане на подадена
от „Векта“ – ООД – в несъстоятелност, молба за
отмяна на решения на събрание на кредиторите
на „Векта“ – ООД – в несъстоятелност, проведено
на 18.04.2019 г. по т.д. № 455/2015 г. по описа на
Окръжния съд – Пловдив.
4403
Пловдивският окръжен съд, търговско отде
ление, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския
закон призовава кредиторите на „Мастер – стийл
п рофа й лс“ – А Д – в нес ъ с т оя т ел нос т, ЕИ К
115317934, да се явят по ч.т.д. № 315/2019 г., ХІХ
състав, за съдебно заседание, което ще се про
веде на 18.09.2019 г. в 10,30 ч., за разглеждане
на молбите на „Юробанк България“ – АД, ЕИК
000694749, и на „Обединена българска банка“ – АД,
ЕИК 000694959, за отмяна на решенията, взети
на събрание на кредиторите на „Мастер – стийл
профайлс“ – АД – в несъстоятелност, проведено
на 8.04.2019 г.
4429
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
85. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на транспортните синдикати в България“ (СТСБ) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 26.07.2019 г.
в 13 ч. на адрес: София, бул. Княгиня МарияЛуиза № 106, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на членове
на управителния съвет (ИК); 2. избор на нови
членове на управителния съвет (ИК). При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 22, ал. 4 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място, при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
4394
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С К „ Пе рун“ – Варн а, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
протокол № 36 на УС свиква извънредно отчетноизборно и общо събрание на 22.07.2019 г. в 19,30 ч.
във физкултурния салон на ОУ „Добри Чинтулов“
при следния дневен ред: 1. избор на комисия
по преброяването; 2. избор на протоколчик на
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събранието; 3. отчетен доклад на председателя
за дейността на клуба през отчетния период;
4. отчетен доклад на ревизионната комисия за
финансовите разходи на клуба; 5. изказвания
по докладите; 6. приемане и освобождаване на
членове; 7. избор на председател и зам.-предсе
дател на клуба; 8. избор на управителен съвет;
9. избор на ревизионна комисия.
4438
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с н е с т о п а н с к а ц е л „Ф у т б о л е н к л у б „ Ле вски-96“ – гр. Главиница, област Силистра, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно събрание на 7.08.2019 г. в 16 ч. в заседа
телната зала на Община Главиница, ул. Витоша
№ 44, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. отчетен доклад за дейността на
управителния съвет за периода 2016 – 2019 г.; 3.
отчет за финансовата дейност на ФК „Левски-96“
за 2016 – 2019 г.; 4. освобождаване на председа
теля и членовете на управителния съвет и на
контролния съвет; 5. избор на председател и
членове на управителния съвет и председател и
членове на контролния съвет.
4448

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
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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.;
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