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Народно събрание
 Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
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Министерски съвет
 Постановление № 17 от 6 февруари
2020 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23
на Министерския съвет от 2008 г.
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 Постановление № 18 от 6 февруари
2020 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет
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Министерство
на отбраната
 Международен договор (LOA) BU-BUCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги
и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за
метални конструкции (Material, Supply
Equipment, Software Updates, Services
and Training to support the Ultimate
Building Machine)“
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и
планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на отбрана, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия
за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за
придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията
22
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за
финансиране на експертните съвети
и на републиканските консултанти в
системата на здравеопазването
22
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
23
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството
на постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея по
франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Крум Костадинов Зарков
като член и ръководител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.
2. Избира Георги Георгиев Михайлов за
член и ръководител на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 февруари 2020 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 № 17
ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигу рност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 7 и 101 от 2009 г., бр. 27, 56, 80, 84, 85 и
108 от 2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г., бр. 27,
63 и 66 от 2016 г., бр. 79 от 2018 г. и бр. 3 и
73 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 32ж се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. изготвя справочни материали по информация от открити източници за нуждите
на информационно-аналитичната дейност на
агенцията.“
2. Точки 13 и 14 се отменят.
§ 2. В чл. 32к се създават т. 10 – 12:

„10. изготвя обзорни и справочни документи по информация от открити източници във
връзка със законово установените дейности
на агенцията;
11. осъществява връзки с обществеността
по ред, определен от председателя на агенцията;
12. прави предложения за развитие на
и н т ерне т са й та на Д А НС и орга н изи ра
информационното му осигуряване по ред,
определен от председателя на агенцията.“
§ 3. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 40, т. 2“ се заменят
с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 3 навсякъде в текста думите „чл. 40,
т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Посещенията в стратегическите зони
на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, от представители на международни
организации, свързани с изпълнението на
международни договори, по които Република България е страна, се осъществяват по
реда на съответния международен договор,
като представителите на международните
организации се придружават от служител,
получил разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2.“
§ 4. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. са определени за надеждни за работа
или за извършване на конкретно възложена
задача и дейности в стратегическите зони на
стратегическите обекти и в зоните, свързани
с изпълнението на стратегически дейности.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Надеждност на лицето за работа или
за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на
стратегическите обекти и в зоните, свързани
с изпълнението на стратегически дейности, е
налице, когато липсват данни относно:
1. осъществяване на дейност, насочена
срещу националната сигурност;
2. осъществяване на дейност, насочена
срещу обществения ред;
3. извършване на действия, създаващи
заплаха за нормалното функциониране на
стратегическия обект или нормалното изпълнение на стратегическата дейност;
4. укриване или даване на невярна информация по повод искането за издаването
на разрешение по чл. 44, ал. 1 от лицето,
за което се иска издаването на разрешение;
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5. факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето, за което е отправено искането за издаване на разрешение по
чл. 44, ал. 1.“
3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
§ 5. В чл. 46 думите „чл. 40, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
§ 6. В чл. 46а, ал. 1 думите „чл. 40, т. 2“
се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
§ 7. В чл. 86 ал. 1 се изменя така:
„(1) Оценките по чл. 83 на административния секретар, директорите на специализираните дирекции, териториалните дирекции,
началниците на самостоятелните териториални отдели, финансовите контрольори и на
ръководителя на звеното за вътрешен одит
се извършват от председателя на агенцията
или от заместник-председателите съобразно
определените им от председателя правомощия. Оценките на директорите на специализираните административни дирекции се
извършват от административния секретар.
Получените оценки са окончателни.“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари,
приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 3 от 2019 г.),
в чл. 67 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят
на годишна база план за въвеж дащо и продължаващо обу чение на служителите си за
запознаването им с изискванията на ЗМИП,
ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана
се вк лючва и текущо практическо обу чение,
насочено към разпознаване на съмнителни
операции, сделки и клиенти, и предприемане
на необходимите действия при възникнали
слу чаи на съмнение за изпиране на пари
или финансиране на тероризъм.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката,
приет с Постановление № 11 на Министерския
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съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33,
48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и
74 от 2013 г., бр. 81, 86 и 94 от 2014 г., бр. 30
от 2015 г., бр. 2, 9 и 80 от 2016 г., бр. 41 и 86
от 2017 г. и бр. 12 и 70 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се създава нова т. 17:
„17. приема политика за мрежова и информационна сигурност на министерството,
която се преразглежда редовно, но не по-рядко
от веднъж годишно, и при необходимост се
актуализира;“.
2. В чл. 27 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 19
дирекции, инспекторат, финансови контрольори, звено за вътрешен одит, звено за мрежова
и информационна сигурност и служител по
сигурността на информацията.“;
б) в ал. 2 числото „383“ се заменя с „381“.
3. В чл. 30, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. о с ъще с т вя ва кон т р ол и извърш ва
п роверк и по Закона за п ро т иводейст вие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;“.
4. В глава трета се създава раздел Vа
„Звено за мрежова и информационна сигурност“ с чл. 32а:
„Раздел Vа
Звено за мрежова и информационна сигурност
Чл. 32а. (1) Звеното за мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на
министъра и осъществява функции, свързани
с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна
сигурност.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по прилагане на мерки за мрежова
и и нф орма ц ион на си г у рно с т на вси ч к и
структури, програми, дейности и процеси в
министерството.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно
на министъра.
(4) Звеното за мрежова и информационна
сигурност:
1. орга низи ра дейнос т и т е, свърза ни с
постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени
в политиката на министерството за мрежова
и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и
документираната информация;
3. разработва, предлага на минист ъра
за утвърждаване и следи за спазването на
вътрешните правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и
поддръжката на хардуер и софтуер;
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4. следи за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите,
политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;
5. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната
сигурност;
6. организира, координира и отговаря за
периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
7. периодично (не по-рядко от веднъж
годишно) изготвя доклади за състоянието на
мрежовата и информационната сигурност в
министерството и ги представя на министъра;
8. координира обу чени ята, свързани с
мрежовата и информационната сигурност;
9. организира проверки за актуалността
на плановете за справяне с инцидентите и
плановете за действия в случай на аварии,
природни бедствия или други форсмажорни
обстоятелства, анализира резултатите от тях
и организира изменение на плановете, ако
е необходимо;
10. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в
областта на информационната сигурност;
11. отговаря за водене на регистъра на
инцидентите и за реагиране при инциденти
с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност
и подзаконовите актове по прилагането му;
12. уведомява за инциденти съответния
секторен екип за реагиране на инциденти с
компютърната сигурност в съответствие ++-с
изискванията за уведомяване при инциденти
на Наредбата за минималните изисквания за
мрежова и информационна сигурност, приета
с Постановление № 186 на Министерския
съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.);
13. организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигурност за
откриване на причините за тях и предприема
мерки за отстраняването им с цел намаляване
на еднотипните инциденти и намаляване на
загубите от тях;
14. следи за актуализиране на използвания
софтуер и фърмуер и дава препоръки;
15. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
16. организира тестове за откриване на
уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за
отстраняването им;
17. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и
при изпращането на резултатите от тях на
съответния национален компетентен орган;
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18. предлага санкции за лицата, нарушили
мерките за мрежовата и информационната
сигурност;
19. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, уреждащи
изискванията към мерките за информационна
и мрежова сигурност.“
5. В чл. 33 т. 13 се отменя.
6. В чл. 35, т. 25 след думите „обществена информация“ се добавя „и по Закона за
защита на личните данни“.
7. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст числото „17“ се заменя с „16“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Политики за стратегическо
развитие, квалификация и кариерно развитие“;
в) точка 8 се отменя.
8. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думите „Политики
за ст ратегическо развитие“ се замен ят с
„Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“;
б) създават се нови т. 12 – 20:
„12. отговаря за дейностите по разработ
ване и изпълнение на държавната политика
за квалификацията и кариерното развитие
на педагогическите специалисти;
13. организира и отговаря за разработването и актуализирането на нормативната уредба, свързана с квалификацията, кариерното
развитие, атестирането и диференцираното
заплащане на педагогическите специалисти;
14. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически
специалисти;
15. организира и ръководи дейностите по
разработване на държавните изисквания за
придобиване на професионална квалификация „учител“;
16. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно
развитие на педагогическите специалисти
съобразно професионалните нужди по места,
контролира и координира изпълнението им от
страна на административните структури към
министерството с функции в същата област;
17. коорд и н и ра в за и моо т ношен и я та с
държавни институции, с училищата и с неправителствени организации, работещи в
областта на квалификацията на учителите и
кариерното развитие, както и със социалните
партньори;
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18. организира дейностите по установяване
съответствие на квалификацията на лицата
с изиск вани ята за заемане на у чителск и
длъжности в Република България;
19. отговаря за дейностите, свързани с
оценяването и одобряването на програмите
за обучение за повишаване квалификацията
на педагогическите специалисти, както и с
оценяването и одобряването на промени на
съдържанието на одобрените програми и
промени на обучителите;
20. организира и отговаря за поддържането
на информационния регистър на одобрените
програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
и за вписването на обстоятелства в него.“
9. В чл. 41:
а) в т. 1 след думата „децата“ се добавя
„и учениците“;
б) в т. 9 след думата „деца“ се добавя „и
ученици“.
10. В чл. 42а се създават т. 22 и 23:
„22. отговаря за дейностите по въвеждането
и функционирането на системата на обучение
чрез работа (дуалната система на обучение);
23. подпомага дейностите, свързани с взаимодействието на министерството с браншовите организации при създаването на секторни
съвети за връзката между професионалното
образование и обучение и бизнеса.“
11. Член 44а се отменя.
12. В чл. 45 т. 4 и 5 се отменят.
13. В чл. 51а, т. 7 думите „въвеждането
на правила за информационна сигурност и“
се заличават.
14. Приложението към чл. 27, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на образованието и науката – 381
щатни бройки
Политически кабинет, в т.ч.:

11

съветници и експерти към политическия
кабинет

5

Главен секретар

1

Инспекторат

9

Финансови контрольори

3

Звено за вътрешен одит

11

Звено за мрежова и информационна сигурност

2

Служител по сигурността на информацията

1

Обща администрация, в т.ч.:

78

дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“

41
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дирекция „Връзки с общественост та и
протокол“

7

дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

30

Специализирана администрация, в т.ч.:

265

дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“

16

дирекция „Приобщаващо образование“

12

дирекция „Учебници и училищна документация“

12

дирекция „Съдържание на предучилищното
и училищното образование“

24

дирекция „Професионално образование и
обучение“

14

дирекция „Организация и контрол“

16

дирекция „Образование на българите зад
граница и училищна мрежа“

13

дирекция „Висше образование“

19

дирекция „Наука“

15

дирекция „Международно сътрудничество“

12

дирекция „Външни европейски програми“

11

дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

32

дирекция „Финанси“

27

дирекция „Правна“

20

дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

11

дирекция „Управление и изпълнение на
проекти“
11“

§ 2. В Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра на образованието и науката (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 от
2018 г. и бр. 6 и 24 от 2019 г.) в приложение
№ 1 към чл. 1, ал. 2 в т. 4 числото „45“ се
заменя с „49“.
§ 3. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26 и
54 от 2019 г.) в приложението към чл. 2, ал. 3
на ред № 5 „Регионални здравни инспекции“
числото „2470“ се заменя с „2468“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1396
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР

(LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и
обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate
Building Machine)“
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2019 г. – ДВ, бр. 100
от 2019 г. В сила от 20 декември 2019 г.)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Писмо за предлагане и приемане на оферта (LOA) BU-B-UCB
Въз основа на писмото на Министерството на отбраната на Република България от 10 април
2019 г., Тема: Писмо-молба за писмо за оферта и приемане.
Съгласно Закона за контрол на износа на оръжие, правителството на САЩ (USG) предлага
да продаде на Република България, чрез U.S. DAO, София, България, на вниманието на Държавния департамент (PMR), Вашингтон, Окръг Колумбия 20520, отбранителни изделия или
отбранителни услуги (които могат да включват отбранителни проекти и строителни услуги),
наричани общо „позиции“, изложени тук, при спазване на разпоредбите, сроковете и условията
в настоящото LOA.
Настоящото LOA е за предоставяне на Материали, Доставка на оборудване, Софтуер, Актуализации, услуги и обучение за поддръжка на универсална строителна машина за метални
конструкции UBM.
Предвидена цена: $ 478,651

Първоначален депозит: $ 478,651

Условия за продажба:
Заплащане в брой след приемане
Тази оферта изтича на 23 октомври 2019 г. Офертата ще бъде прекратена на посочената дата,
освен ако не бъде подадена молба за удължаване от страна на Купувача и тя бъде одобрена от
правителството на САЩ.
Настоящото LOA се състои от страница 1 до страница 18.
Долуподписаните са упълномощени представители на техните правителства и по този начин
предлагат и приемат, съответно, настоящото LOA.
(П)
16 август 2019 г.
(U.S. Подпис)
(Дата)
Жаклин Ф. Уилямс,
зам.-директор, EUCOM/AFRICOM Регионални Оп
Позиция и име (печатно)

27 ноември 2019 г.
(Подпис на купувача)
(Дата)
Красимир Каракачанов,
министър на отбраната
Позиция и име (печатно)

Командване за подпомагане на Сигурността
Министерство на отбраната
на армията на САЩ, Redstone Arsenal, AL 35898
на Република България
Изпълнителна Агенция
Агенция
DSCA Прегледано/Одобрено
20 август 2019 г.
DSCA
Дата
Необходима информация от Купувача:
Код на изпълнителя: ________ Код на спедитор: ________ Код на агенцията-получател на Купувача: ________ Название и адрес на службата на Купувача, извършваща плащането:
Това LOA влиза в сила за Република България от деня на уведомяване на Съединените американски щати за изпълнение на българските процедури по влизането му в сила.
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Позициите, които трябва да бъдат доставени (разходитe и месеците за доставка
са приблизителни)
(1)
Изделие
№

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

КолиЦена
чест- (а) Единич(б)
во, ед.
на
Общо
мярка

Описание/състояние

001 K5A9K5A001NDSTRL
K
ПРОМИШЛЕНИ ДОСТАВКИ
И МАТЕРИАЛИ
(Бележка(и) 1)
a. Промишлени доставки и материали за поддръжка на универсална строителна машина
за метални конструкции UBM
002 J7J 709Z00UNCL SSW
K
SOFTWARE, UNCLASSIFIED
(Бележка(и) 2)
a. M.I.C. строителен софтуер,
включващ актуализации
003 M1E 205000TAUSGP
K
Д РУ ГА Т Е Х Н И Ч ЕСК А ПО3
МОЩ – ПЕРСОНАЛ НА ПРАВ И Т Е ЛС Т В О Т О Н А С А Щ
(ЕКИПИ ЗА НЕТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ)
Техническа помощ от USG за
п р ог ра мат а U BM (TACOM A
SAND)
(Бележка(и) 3)
004 N0O 000000FMSTRNG
K
ОБУЧЕНИЕ
3
Доставчикът предоставя
OCONUS
Обучение
(Бележка(и) 4)

(4)

(N)(N)
(R)
(XXI)

SC/MOS/ Код Код
TA
на
за
Източник офер- дос/Месец
тата тавка
на доставка/
адрес
$ 184,184.00 P (24-24)
X
7
Общо по
TA5
линията

1 PG

$ 184,184.00 $ 184,184.00

(N)(N)
(R)(-)

1 PG.
$ 50,600.00

$ 50,600.00
Общо по
линията
$ 50,600.00

P (24-24)
TA5
SP

X

7

(Y)(N)
(R)
(XXI)

XX.

$ 67,941

S(-) TA3
Окт 2019
Окт 2020

-

-

(N)(N)
(R)
(IX)

XX.

$ 151,800

P (26-28)
TA5

-

-

Общо Очаквани разходи:
(8) Планиран нетен разход
$ 454,525
(9) Опаковане и обработка
0
(10) Административна такса
14,545
(11) Транспортиране
9,581
(12) Други
0
(13) Обща прогнозна стойност
$ 478,651
За да подпомогне фискалното планиране, правителството на САЩ предоставя следните
очаквани разходи за това Писмо за предлагане и приемане на оферта:
РАЗЧЕТЕН ГРАФИК ЗА ПЛАЩАНЕ
Дата на плащане
Тримесечно
Кумулативно
Първоначален депозит
$ 478,651
$ 478,651
Обяснение за съкращенията и кодовете и финансовата информация могат да бъдат намерени
в „Писмо за предлагане и приемане на оферта“.
Разпространение на подписано копие:
1. След приемане Купувачът трябва да върне подписан екземпляр от това LOA на Финансовата и счетоводна служба на Отбраната – Индианаполис ATTN: Счетоводство за подпомагане
на сигурността, DFAS-JAX/IN 8899 E.56-а улица, Индианаполис, IN 46249-0230. Едновременно
с това банков превод на първоначалния депозит или сума, дължима с приемането на това
ПОП (ако е необходимо), трябва да се направи в ABA # 021030004, U.S. Treasury NYC, Код на
агенцията: 00003801, Бенефициент Агенция DFAS-JAX/IN, основание „BU-B-UCB, плащане
от България“ или чек за първоначалния депозит, платим на Министерството на финансите
на САЩ, изпратен до Финансовата и счетоводна служба на Отбраната, ATTN: Разплащателна операция – сделка FMS Col 135D, 8899 Е. 56-а улица, Индианаполис, IN 46249, основание:
„BU-B-UCB, плащане от България“, предпочита се банков превод.
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2. Едно разписано копие трябва да бъде
върнато в Department of the Army, Commander,
U.S. Army Security Assistance Command, ATTN:
A MSAC-R EA, 4402 Martin Road, Redstone
Arsenal, AL 358985 000.
Бележка 1. ПОЗИЦИЯ 001 – ПРОМИШЛЕНИ ДОСТАВКИ И МАТЕРИАЛИ
РЕД 001 е за промишлени доставки и
материали.
Подред 001 касае промишлени доставки
и строителни материали, необходими за изграждане на до две (2) конструкции/сгради
на място, посочено от клиента/място/места.
Списък на доставките и материалите ще
бъде на разположение след възлагане на
поръчката.
Бележка 2. ПОЗИЦИЯ 002 – M.I.C. СТРОИТЕЛЕН СОФТУЕР
РЕД 002 е за M.I.C. Строителен Софтуер.
Подред 002a е за M.I.C. Софтуер за строителни работи (без лаптоп) и включва три
(3) пор т к люча. Бази ра ни я т на Windows
софтуер за структурен анализ и управление
на строителството, специално създаден за
постигане на ефективен, безопасен дизайн
и изграждане на сгради с Ultimate Building
Machine (UBM), извършва подробен анализ
на крайни елементи от UBM сградите, резултатите от които ще бъдат импортирани
в програмното управление на UBM, за да
бъдат прехвърлени към сградните системи.
Той е способен за бързо създаване на профил на строителството, анализ на разходите
и различни параметри на проектирането.
Софтуерът е лесен за научаване и използване
и се предлага с изчерпателно Ръководство
и файл за помощ. Софтуерът може да бъде
инсталиран на Intel Hard Drive и 1GB R AM.
Прог ра мата о т г оваря на на й-а к т уа л ната
версия на приложимите строителни норми
и стандарти.
Бележка 3. ПОЗИЦИЯ 003 – ТЕХНИЧЕСК А ПОМОЩ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
САЩ (TACOM SAMD)
РЕД 003 е за TACOM SAMD служителите
на правителството на САЩ, които ще пътуват до обекта на CONUS OEM за среща за
начало на работа и за България. Тези разходи включват финансиране за Ръководителя
по сделката, Мениджър Оръжейни системи
(WSM) (2) и Инженер (1). Старшият WSM
ще служи като представител на доставчика
(COR) по тази програма.
Бележка 4. ПОЗИЦИЯ 004 – ДОСТАВЧИКЪТ ОСИГУРЯВА OCONUS ОБУЧЕНИЕ
РЕД 004 е за осигуреното от доставчика
OCONUS обучение за оператори и техници.
Пра к т и ческо т о обу чен ие ще вк л юч ва
подробна учебна програма за експлоатация
и поддръжка на всичките десет (10) конфигурации на строителната система UBM.
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Обучението ще включва разконсервиране,
настройка, експлоатация, изработка, довършителни работи, безопасност и поддръжка, както
и подробности за свързването на сградата.
Обучението по разработения от M.I.C. – Prosoft
софтуерен пакет за анализ на структурите,
или по M.I.C. – софтуер за строителни работи,
също ще бъде включено.
Обучението ще бъде за до двадесет (20)
български обучаеми и ще се провежда от
двама (2) M.I.C. Специалисти по техническа
поддръжка, един (1) за цялото осем (8) седмично обучение и вторият техник за период
от четири (4) седмици през осемте (8), на
договорено с клиента място или строителен
обект.
Обучението ще включва също изграждането
на (частично или цялостно) две (2) сгради на
територия на клиента, като неразделна част
от учебната програма за обучение.
Изисквания към Клиента:
За това обучение клиентът трябва да предостави следното:
– Подходяща площадка и основа за сгради
– Мотокар 5K-10K
– Кран
– Премахване или преместване на електропроводи и/или дървета, които могат да
възпрепятстват/спрат изграждането.
Бележка 5. СЪХРАНЕНИЕ И ОПАКОВАНЕ
В съответствие с насоките, описани в
Стандартната практика за търговски опаковки, Американско дружество за тестване
и материали (ASTM), Регистрация: D3951-15,
търговското опаковане и запазване ще бъде
осигурено за материалите, предлагани в това
писмо за оферта и приемане. (P12.A)
Бележка 6. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ
Командването за подпомагане на сигурност
та на армията на САЩ ще подготви всички
заявки за материалната част и/или услугите
на настоящото LOA. Материалната част ще
се доставя по DOD 4000.25-1-M MILSTRIP
(AR 725-50) процедури и DOD 4000.25-8-M
MAPAD. (R11.B)
Бележка 7. ИЗПРАЩАНЕ НА СТОКАТА
Продуктите могат да бъдат изпращани от
складове на правителството на Съединените
щати или от завода на изпълнителя. Крайната
доставка до посочената точка се определя от
наличието на транспорт и действителното
време, необходимо за движението на материалната част. (S8A)
Бележка 8. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОДАЧ
Ку пу вачът ще предостави преводач(и),
колкото изисква обучението. Преводачът(ите)
ще са дост ъпни ежедневно в процеса на
обучение. Ефективността на преводачите е
изискване за осигуряване на непрекъснатост
на обучението.
Допълнителни преводачи трябва да бъдат
на разположение при повикване за необходимата връзка/координация/административна
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помощ. Ако ръководителят на екипа установи,
че преводаческите услуги са неадекватни,
средства от настоящото LOA могат да бъдат
изразходвани за наемане на местни преводачи
чрез отдела за персонал в посолството при
стандартни нива на заплата. (I5)
Бележка 9. ЦЕНА И НАЛИЧНОСТ
Понастоящем количеството не е определено
чрез договор, нито са започнати преговори на
тази тема. Затова отразената цена и наличност
се основават само на установени процедури
за оценка на разходите за обществени поръчки. Ако цената и наличността се променят
в резултат на действителни преговори по
договор, уведомяването за такива промени
ще бъде предоставено съгласно настоящите
процедури. (P13.A)
Бележка 10. ПРИДОБИВАНЕ, ИЗВЪРШЕНО ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ПЪЛЕН И
ОТВОРЕН КОНКУРС
Купувачът е поискал в писмо от 7 август
2019 г. M.I.C. Industries, Inc. да се определи като
основен изпълнител за редове 001 – 002 и 004
от настоящото писмо за оферта и приемане.
Тази бележка е потвърждение, че купувачът
писмено е поискал конкретно обозначаване
на доставчика и Департаментът на отбраната
е приел искането.
Бележка 11. НЕВЪЗСТАНОВИМИ РАЗХОДИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ – FMS
Невъзстановими разходи не се прилагат.
Бележка 12. ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА
И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
1. Паспорти, визи, лицензи и разрешения
а. Прогнозите за цена и доставка на правителството на САЩ и/или негов посредник,
посочени тук, да се дискутират предварително
спрямо желанията на Купувача, в рамките на
неговите закони, да се гарантира своевременното издаване на визи за работа, влизане или
излизане; разрешителни за работа, водач на
превозно средство, пребиваване или пътуване в страната; и всякакви други необходими
лицензи или разрешителни, изисквани от персонала, включително от подчинените, които
извършат тези дейности.
б. Правителството на САЩ и/или негов посредник ще бъдат отговорни за навременното и
пълно подаване на необходимата информация
и формуляри директно до съответната агенция
на Купувача за необходимите паспорти, визи,
лицензи или разрешителни. Правителството на
САЩ и/или негов посредник ще отговарят за
спонсорството на своите служители и техните
подчинени и ще изработват споменатите разрешителни директно с агенцията на Купувача.
2. Достъп. Разчетите на правителството
на САЩ и/или негов посредник, свързани
с разходите и доставките, предвиждат, че
персоналът на СА Щ в страната ще бъде
оторизиран, без да заплаща, със съответния
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достъп до всички необходими данни, планове, доклади или друга информация и всички
съществуващи и предложени офиси, сайтове
в рамките на страната, които са ангажирани
в този процес.
3. Експорт на данни. От персонала на
правителството на САЩ и/или на негов посредник няма да се изисква или очаква да
достави на Купувача, нито на физическо или
юридическо лице, което не е гражданин на
САЩ, каквито и да било технически данни,
произведени или използвани в рамките на
настоящото LOA, докато Купувачът не бъде
снабден с ясни доказателства, че такова предаване на данни е (1) одобрено от Държавния
департамент на САЩ съгласно Регламента за
международния трафик на оръжие, или (2) не
се изисква одобрение.
4. Данъци, мита и такси за извършване на
бизнес. Договорите на правителството на САЩ
и/или на негов посредник, които изпълняват
това споразумение, ще включват клаузата,
озаглавена „Данъци – договори с фиксирани
цени за чужбина (юни 2003 г.)“, изложена в
подраздел 52.229-6 на Федералния регламент
за придобиване (FAR) и/или клаузата, озаглавена „Договори с възстановяване на данъчни
разходи (март 1990 г.)“, изложена в подраздел
52.229-8 на FAR, в зависимост от плановете
за придобиване; следователно прогнозите за
цените и доставките в рамките на това ПОП
предвиждат следното:
а. Собственост, материали, оборудване,
домакински мебели, уреди и консумативи,
внесени в страната от правителството на
САЩ и/или негов посредник изключително
за използване в полза на правителството на
САЩ и/или негов посредник със съответния
персонал и изпратени и маркирани като необходими или одобрени от правителството
на САЩ, ще бъдат освободени от вносни и
износни мита, данъци, лицензи, акцизи, налози
и други държавни такси. Правителството на
САЩ и/или негов посредник ще поддържа
система за контрол и отчетност на инвентара,
достатъчна да отразява използването и разпореждането на цялото декларирано имущество,
което е влязло в страната безмитно в рамките
на това ПОП.
б. Купувачът, неговите агенции и политически формации няма да налагат никакви
данъци или такси (включително данъци върху
индивидуални или корпоративни доходи или
собственост, митнически и вносни такси или
други данъци върху личните домакински уреди,
доставки и вещи на служителите, внесени в
страната за лично ползване) на служителите
на правителството на САЩ и/или негов посредник и техните подчинени.
в. Ако някакви такси по 4а или 4б са наложени от Купувача, разходите, направени от
правителството на САЩ и/или негов посред-
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ник, ще бъдат възстановени на потърпевшите
на цена, включваща приложимите режийни,
общи и административни разходи, без печалба, в национална валута, от Купувача по
настоящото ПОП.
5. Сигурност. Прогнозите за цените и доставките на правителството на САЩ и/или
негов посредник предвиждат, че Купувачът
ще осигури адекватна сигурност, за да защити персонала и имуществото, свързани с
настоящото LOA, и ще бъдат разположени във
военни бази, съоръжения или други определени
работни места, военни бази, инсталации или
други определени работни места на Купувача.
Бележка 13. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАТУТA НА СИЛИТЕ (SOFA)
Военният и гражданският личен състав
на правителството на САЩ, присъстващ на
територията на България, за целите на прилагането на настоящото LOA, ще има всички
права, привилегии и имунитети, предоставени
в Съглашението между страните – членки на
НАТО, по отношение на статута на техните
сили, датиращ от 19 юни 1951 г., и всички
свързани с него сключени споразумения.
Бележка 14. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ DTS
1. Правителството на САЩ се съгласява
да предостави транспортни услуги за определените случаи в настоящото LOA до точката
на доставка. Транспортният риск е за сметка
на Купувача.
2. Купувачът приема списъците с доставките
от правителството на САЩ като основа за
таксуване и доказателство за превоза.
3. Купувачът поема отговорността за освобождаване на доставката от своите митници
в точката на разтоварване и за преместване
на доставката от точката на разтоварване до
крайното местоназначение в страната.
4. Купувачът ще назначи надлежно упълномощен служител, който да приеме и да се
подпише за доставката в точката на разтоварване, и да представи съобщение и доклад
за изпълнението.
5. Купувачът ще поеме материалните загуби,
които правителството на САЩ не възстановява от независим превозвач или спедитор,
включително там, където правителството на
САЩ е самоосигуряващо се.
6. Купувачът сам ще застрахова такива
пратки или ще получи търговска застраховка
без никакво право на суброгация на всеки
иск срещу САЩ.
7. Правителството на САЩ ще помогне на
Купувача да обработи всички искове, които
могат да възникнат за загубени или повредени
пратки, по същия начин, по който обработва
искове за притежаваната собствена материална част. Събирането на приходите, ако има
такива, произтичащи от одобрени претенции,
ще бъдат преведени по сметката на Купувача.
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8. А ко Ку п у вачът предлож и да поеме
доставката и съхранението на класифицираното оборудване на територията на САЩ
и да използва собствените си съоръжения и
транспорт за по-нататъшно транспортиране до
своята територия, се изисква план за транспорт. Планът за транспорт се разработва от
отдела на Департамента на отбраната (ДО),
който подготвя ПОП, в координация с правителството на Купувача, както е посочено в
Ръководство за управление на подпомагането
на сигурността, глава 3. Купувачът може да
получи помощ в разработване на транспортен
план с одобрения спедитор. Впоследствие Купувачът уведомява Изпълнителната агенция за
всякакви промени, които възникнат в Плана
за транспорт. Изпълнителната агенция, която
инициира трансакцията FMS, ще назначи служители по сигурността, които са оправомощени
да оценят плана за транспортиране, да определят дали планът осигурява адекватна защита
на най-високото ниво за класифицираните
включени материални средства. Купувачът ще
бъде уведомен за одобрението или отхвърлянето на плана и всякакви промени. Ако не
бъде одобрен, купувачът ще бъде уведомен
за причината за това неодобрение и когато
е възможно, за промените, които биха били
приемливи за правителството на САЩ. Като
алтернатива американското правителство ще
достави класифицираните материали с DTS.
Бележка 15. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (ACCP)
Разчетната дата за приключване на сделката е 24 месеца след датата на предвидената
последна доставка или изпълнение на услуга.
Бележка 16. СРОКОВЕ НА ДОКЛАДА ЗА
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОСТАВКАТА (SDR)
Съгласно параграф 5.4 от Стандартните
условия по отношение на SDR Купувачът се
съгласява да докладва погрешно насочени или
непоръчани пратки. Освен това Купувачът
се съгласява да докладва за такива пратки,
съдържащи артикули, които са идентифицирани като класифицирани/чувствителни
материали, и/или оръжия, части от оръжия
или експлозиви, в рамките на 24 часа от
откриването независимо от цената им, за
да получи инструкции от правителството
на САЩ. Купувачът се съгласява да изпрати
такива класифицирани/чувствителни материали и/или оръжие, части от оръжие или
взривни вещества в рамките на 30 дни на
правителството на САЩ, необходими за това
връщане. Всички останали несъвместими
артикули Купувачът се съгласява да достави
в рамките на 180 дни от получаването на
насоки от правителството на САЩ за такова
връщане. Когато е уместно, правителството
на САЩ може да нареди ускорено връщане на
някой от несъответстващите артикули преди
издаването на по-нататъшни насоки.
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Бележка 17. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА
ЗА УСЛУГИ ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА
ДОГОВОРА (CAS)
За всяка позиция по настоящото LOA
с източник на доставка на „Х“ или „Р“ се
прилага процентна такса за административни
услуги по договора (CAS): за администриране на договор, 0,50%; за осигуряване и
контрол на качеството, 0,50%; и за одит на
договора – 0,20%. CAS е приложено само към
„X“ – кодирани договорени позиции, които
се очаква да дойдат от обществени поръчки.
Бележка 18. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
За приложимите части от договорени редове 001 и 002 е начислена транспортна такса.
Бележка 19. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Административна такса в размер на 3,2%
е начислена към позиции 001 – 004.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
ОФЕРТА (LOA) – СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ
Раздели
1. Условия – Задължения на правителството
на САЩ (USG)
2. Условия – Общи договори с Купувач
3. Обезщетения и поемане на рискове
4. Финансови условия
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
6. Гаранции
7. Уреждане на спорове
1. Условия – Задължения на правителството
на САЩ (USG)
1.1. Освен ако не е посочено друго, изделията ще бъдат тези, които са стандартни за
Департамента по отбраната (DoD) на САЩ
независимо от марката или модела.
1.2. Правителството на САЩ ще предостави
изделията от своите запаси и ресурси или ще
ги осигури съгласно условия, съвместими с
нормативните актове и процедури на DoD.
Когато осигурява доставки за Купувача, DoD
ще използва основно същите договорни клаузи,
същата система за управление на договорите
и същите процедури за осигуряване на качество и проверки, които би използвало при
осигуряване на доставки за себе си, освен ако
не е заявено друго от Купувача и прието от
DoD, както е посочено в настоящото LOA.
Освен ако Купувачът не е поискал писмено
да бъде определен единствен изпълнител и
настоящото LOA отразява приемане на това
определяне от страна на DoD, Купувачът
съзнава, че изборът на изпълнител, който да
отговаря на изискванията, е отговорност на
правителството на САЩ, което ще избере
изпълнителя на същото основание, което
прилага за избиране на изпълнители, отговарящи на неговите изисквания. Купувачът
освен това се съгласява, че DoD на САЩ
носи цялата отговорност за договарянето
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на реда и условията на договорите, които са
необходими за изпълнение на изискванията
в настоящото LOA.
1.3. Правителството на СА Щ може да
включи защита срещу компрометиране (АТ)
на оръжейните системи и компоненти, които
съдържат критична информация (CPI), свързана с техническите характеристики на дадена
способност. Защитата срещу компрометиране
няма да засяга експлоатацията, поддръжката
или логистиката, при условие че са спазени
всички условия, описани в техническата документация на системите.
1.4. Правителството на САЩ ще положи
всички възможни усилия да осигури изделията на посочените цени в щатски долари и в
рамките на посочената наличност.
1.5. При извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на
САЩ го изисква, правителството на САЩ си
запазва правото да прекрати или преустанови
прилагането изцяло или частично настоящото
LOA във всеки един момент преди доставката
на отбранителните изделия или изпълнението
на услуги за отбрана. Правителството на САЩ
носи отговорност за разходите по преустановяване на своите доставки, произтичащо от прекратяване или преустановяване на прилагането
съгласно настоящия раздел. Прекратяването от
страна на правителството на САЩ на договорите с неговите доставчици, други действия във
връзка с тези договори или преустановяването
на доставките или изпълнението на услуги по
отбраната не се считат за прекратяване или
преустановяване на прилагането на самото
LOA съгласно този раздел.
1.6. Американският личен състав, който
извършва услуги по отбраната съгласно това
LOA, няма да изпълнява задължения от боен
характер, включително задължения, свързани
с обучение и предоставянето на консултации,
които биха могли да доведат до участие на
американски личен състав в бойни действия
извън САЩ, във връзка с изпълнението на
тези услуги по отбраната.
1.7. При назначаването или наемането на
американски личен състав за изпълнението на
настоящото LOA от правителството на САЩ
няма да се взимат предвид раса, религия,
националност или пол.
1.8. Освен ако не е посочено друго, настоящото LOA може да се предоставя за публична
проверка, ако е съвместимо с националната
сигурност на САЩ.
2. Условия – Общи договори с Купувач
2.1. Купувачът може да отмени настоящото
LOA или да заличи отделни точки във всеки
момент преди доставката на отбранителни
издели я или извършването на усл у ги по
отбраната. Купувачът носи отговорността
за всички разходи вследствие на отмяна по
настоящия раздел.
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2.2. Купувачът съзнава задълженията си,
произтичащи от Международното хуманитарно право и Декларацията за правата на
човека. Купувачът се съгласява, освен ако
взаимно не бъде договорено друго в писмен
вид от Купувача и правителството на САЩ, да
използва отбранителните изделия, продадени
по силата на настоящото LOA, единствено за
целите на:
2.2.1. вътрешната сигурност;
2.2.2. законна самоотбрана;
2.2.3. предотвратяване или възпрепятстване
на разпространението на оръжия за масово
унищожаване и на средствата за доставка на
такива оръжия;
2.2.4. възможността Купувачът да участва
в регионални или колективни ангажименти
или мерки, съвместими с Хартата на Обединените нации, или с други думи, да позволи
на Купувача да участва в колективни мерки,
поискани от ООН с цел поддържане или
възстановяване на меж дународния мир и
сигурност; или
2.2.5. предоставяне на възможност на чуждестранни военни сили в по-слабо развити
държави да изграждат обществени съоръжения и да извършват други дейности, които
са полезни за социалното и икономическото
развитие;
2.2.6. за целите, посочени в която и да е
взаимна Договореност за оказване на взаимопомощ в областта на отбраната между
правителството на САЩ и Купувача; или
2.2.7. за целите, посочени в което и да е
двустранно или регионално споразумение в
областта на отбраната, по което и правителството на САЩ, и Купувачът са страни.
2.3. Купувачът се съгласява, че правителството на САЩ си запазва правото да проверява информация, че изделия и услуги за
отбрана са били използвани за непозволени
цели или по начин, за който не е получено
съгласието на правителството на САЩ.
2.4. Купувачът няма право да прехвърля
правото на собственост или владението на
отбранителните изделия и компоненти за
отбрана, както и на свързаните съпътстващи
материали, свързаното обучение или други
услуги по отбраната (включително планове,
спецификации или информация), или технологии, предоставени по силата на настоящото
LOA, на лица, които не са длъжностни лица,
служители или представители на Купувача (с
изключение на транспортни посредници) или
на правителството на САЩ, и няма право да
ги използва или да допуска тяхното използване
за цели, различни от позволените, освен ако
не е получил предварителното писмено съгласие на правителството на САЩ. Купувачът
е длъжен да осигури чрез всички средства,
с които разполага, спазване на правото на
собственост върху всички изделия, както и
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върху всички предоставени планове, спецификации или информация, независимо дали
са патентовани, или не. Купувачът също така
се съгласява, че оферираните артикули за
отбрана няма да бъдат прехвърлени в Кипър
или изобщо да се използват за подпомагане
на разделянето или отделянето на Кипър, и
потвърждава, че Конгресът на САЩ трябва да бъде уведомен за всякакви сериозни
доказателства, че отбранителните изделия,
продавани съгласно настоящото LOA, са
били използвани по начин, несъответстващ
на настоящата разпоредба.
2.5. Купувачът се съгласява да не отклонява артикули и услуги, получени по силата
на настоящото LOA, за цели или употреба,
различни от тези, за които те са предоставени,
включително, но не само всякакво използване,
което би могло да доведе до придобиването,
проектирането, разработването или производството на „ракета“ съгласно определението
в чл. 74 от Закона за контрол на износа на
оръжия (ЗКИО) (22 U.S.C. 2797c). Изделията
ще се използват единствено за посочените
цели и това използване няма да се променя,
нито изделията ще се променят или възпроизвеждат без предварителното съгласие на
правителството на САЩ; нито изделията,
нито техни имитации или производни могат
да се преотстъпват без съгласието на правителството на САЩ. Правителството на САЩ
има право да предприеме действия съгласно
чл. 73(a) от ЗКИО (22 U.S.C. 2797b(a) в случай
на износ или прехвърляне на оборудване или
технологии по Режима за контрол на ракетните технологии (РКРТ), които допринасят за
придобиването, проектирането, разработването или производството на ракети в държави,
които не спазват РКРТ.
2.6. Купувачът ще поддържа ниво на сигурност по отношение на изделията и услугите и
ще осигурява принципно същото ниво на сигурност и защита, което се поддържа за такива
изделия или услуги от правителството на САЩ.
Доколкото изделията, включително планове,
проекти, спецификации, технически данни
или информация, предоставени във връзка с
настоящото LOA, могат да бъдат класифицирани от правителството на САЩ за целите на
сигурността, Купувачът удостоверява, че ще
поддържа подобно ниво на класификация и ще
прилага мерките, необходими за запазване на
сигурността, еквивалентни на прилаганите от
правителството на САЩ и съответстващи на
споразуменията за сигурност между правителството на САЩ и Купувача. При липсата на
такива споразумения за сигурност Купувачът
удостоверява, че класифицираните изделия
ще се предоставят само на лица, които имат
необходимото ниво на достъп по отношение
на сигурността и необходимост да бъдат информирани за изпълнение на служебните си
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задължения за изпълнение на програмата по
настоящото LOA, и че ще информира своевременно и изчерпателно правителството на
САЩ за всяко компрометиране или евентуално компрометиране на секретни материали или информация на САЩ, предоставени
по силата на настоящото LOA. Купувачът
освен това удостоверява, че ако подлежащо
на класификация изделие на САЩ следва да
се предостави на негов контрагент по силата
на настоящото LOA: (a) материалът ще се
обменя чрез официални правителствени канали, (б) на посочения контрагент ще бъде
предоставен достъп до секретни обекти от
Купувача на ниво поне равно на нивото на
съответната класифицирана информация на
САЩ, (в) на целия персонал на контрагента,
на който е необходим такъв достъп, ще бъде
предоставено съответното ниво на достъп от
Купувача и (г) Купувачът отговаря също така
и за прилагането на съответните мерки за
сигурност, докато изделието е във владение
на контрагента. В случай че за доставката се
използва търговски транспортен посредник,
Купувачът удостоверява, че на този посредник
е предоставено съответното ниво на достъп
за работа с класифицирана информация. Тези
мерки ще се поддържат през целия срок, за
който правителството на САЩ поддържа съответното ниво на класификация. Правителството на САЩ ще полага всички усилия, за
да уведомява Купувача при промени в нивото
на класификация.
2.7. Съгласно чл. 505 от Закона за чуждестранна помощ от 1961 г., с последващите
изменения (ЗЧП) (22 U.S.C. 2314), и чл. 40A
от ЗКИО (22 U.S.C. 2785) на правителството
на САЩ ще бъде позволено, при поискване,
да извърши разширен мониторинг на крайната употреба по отношение на използването, прехвърлянето и сигурността на всички
отбранителни изделия и услуги за отбрана,
предоставени съгласно настоящото LOA. Купувачът се съгласява да разреши планирани
проверки или физически инвентаризации при
поискване от правителството на САЩ, освен
когато взаимно са договорени други начини
за мониторинг на крайната употреба. При
поискване водените от Купувача инвентарни
списъци и други документи за отчетност ще
се предоставят на личния състав от САЩ,
извършващ разширен мониторинг на крайната употреба.
2.8. Всякакъв вид компенсаторни споразумения се сключват единствено между
Купувача и изпълнителя на отбранителната
поръчка, работещ за правителството на САЩ.
Правителството на САЩ не може да бъде
страна по никакви компенсаторни споразумения, които могат да се изискват от Купувача във връзка с продажбите, извършвани
съгласно настоящото LOA. Правителството
на САЩ не поема никакви задължения да
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прилага или да удовлетворява каквито и да
е изисквания за компенсаторни споразумения
или да поема каквито и да е свързани с тях
разходи. Ако клиентът по програмата за FMS
желае да получи информация във връзка с
офсетни разходи, то той трябва да поиска
такава информация директно от американския изпълнител. Разходите за индиректен
офсет могат да бъдат приети за разумни без
по-нататъшен анализ съгласно Допълнението
към Федералния правилник за придобиване
на отбранителни продукти. Въпреки че компенсаторните споразумения, така както са
дефинирани в Допълнението към Федералния
правилник за придобиване на отбранителни
продукти, не влизат в обхвата на сключените
с Департамента по отбрана договори за удовлетворяване на изискванията на настоящото
LOA, разходите за компенсиране могат да се
включат в цената на договорите, сключвани
съгласно настоящото LOA.
3. Обезщетения и поемане на рискове
3.1. Купувачът потвърждава, че правителството на САЩ ще набави и достави изделията,
посочени в настоящото LOA, без печалба за
себе си, в полза на Купувача. По тази причина
Купувачът се задължава да освободи от отговорност за вреди правителството на САЩ,
неговите агенти, служители и работници за
всякакъв вид загуби или задължения (както
при закононарушение, така и по договор), които
могат да възникнат във връзка с настоящото
LOA поради:
3.1.1. Нараняване или смърт на персонал
на Купувача или трети лица.
3.1.2. Повреждане или унищожаване на (а)
имущество на Департамента на отбраната,
доставено на Купувача или доставчици за
целите на изпълнение на настоящото LOA;
(б) имущество на Купувача (включително
изделията, поръчани от Купувача по силата
на настоящото LOA, преди или след прехвърляне на собствеността върху Купувача), или
(в) собственост на трети лица,
или
3.1.3. Посегателство или други нарушения
на правата на интелектуална собственост или
права върху технически данни.
3.2. При изрични специални договорни
гаранции, получени за Купувача, Купувачът
се съгласява да освободи изпълнители и под
изпълнители на правителството на САЩ от
отговорност за, и да поеме риска от, загуба
или повреда на:
3.2.1. Имуществото на Купувача (включително изделията, закупени от Купувача
по силата на настоящото LOA, преди или
след прехвърляне на собствеността върху
Купувача), и
3.2.2. Имущество на Департамента на отбраната, предоставено на доставчици в изпълнение на настоящото LOA, в същата степен,
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в каквато правителството на САЩ поема за
свое имущество, ако придобиваше за себе си
изделията, които са предмет на доставката.
4. Финансови условия
4.1. Цените на изделията, предмет на доставката, ще бъдат фактурирани за общата им
стойност на правителството на САЩ. Освен
ако не е указано друго, стойността на изделията, които ще бъдат доставени, определянето
на наличностите, графикът на плащанията,
както и прогнозният график на доставките се
изчисляват на базата на най-добрите налични
данни. Правителството на САЩ ще положи
максимални усилия, за да уведоми Купувача
или неговите упълномощени представители
относно:
4.1.1. Подлежащи на обосноваване увеличения на цената, които могат да доведат до
общо увеличение на предвидените цени с
над десет процента от общата стойност по
настоящото LOA;
4.1.2. Промени в графика за плащане; и
4.1.3. Забавяния, които могат значително
да повлияят на очакваните дати за доставка.
При пропуск на правителството на САЩ да
информира относно горното задължението
на Купувача по силата на всички подточки
на точка 4.4 няма да се промени.
4.2. Правителството на САЩ ще възстанови
всички плащания, получени по настоящото
LOA, които се окажат по-високи от крайната
обща цена за доставка и изпълнение и които
не се изискват за погасяване на дължими
суми по други договори на Купувача.
4.3. Пропускът на Купувача да извърши
навременни плащания на дължимите суми
може да доведе до забавяне на изпълнението
на договора от изпълнители на Департамента на отбраната, искове от изпълнители за
увеличени разходи, искове от изпълнители за
отговорност поради прекратяване поради нарушение на договора, искове от правителството
на САЩ или изпълнители на Департамента
на отбраната за разходите за съхранение, или
прекратяване на договори от правителството
на САЩ по това или други отворени договори
на Купувача за сметка на Купувача.
4.4. Купувачът се съгласява на следното:
4.4.1. Да заплати на правителството на
САЩ общата стойност на изделията, дори
ако цената надхвърля прогнозните суми по
настоящото LOA.
4.4.2. Да извърши плащане(ия) с чек или
банков превод, платими в американски долари, на Министерството на финансите на
Съединените щати.
4.4.3. Ако условията на продажбата определят „Заплащане при приемане на офертата“,
да изпрати с настоящото LOA чек или банков
превод в пълния размер, посочен като обща
прогнозна цена, и се съгласява да извърши
допълнително(и) плащане(ия) след уведомява-
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не за увеличаване на цената(ите) и искане(ия)
за внасяне на средства за покриване на такова
увеличение(я).
4.4.4. Ако условията на продажбата определят „Заплащане преди доставката“, да
заплати на правителството на САЩ такива
суми по такова време, каквито могат да бъдат
определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да се удовлетворят изискванията за плащания за изделия,
осигурявани от ресурсите на Департамента
по отбраната. Исканията на правителството
на САЩ за финансиране могат да се основават на прогнозните разходи за покриване
на планираните доставки на изделия. Плащанията се изискват 90 дни преди срока, в
който Департаментът на отбраната планира
такива доставки или прави тези разходи от
името на Купувача.
4.4.5. Ако условията на продажбата определят „Разсрочено плащане“, да заплати
на правителството на САЩ такива суми по
такова време, каквито могат да бъдат определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да посрещне
плащанията, изисквани от договори, съгласно
които се доставят изделията, както и всички
щети и разходи, които могат да се натрупат
поради прекратяване на договори от страна
на правителството на САЩ, вследствие на
прекратяване от страна на Купувача на настоящото LOA. Исканията на правителството
на САЩ за финансиране могат да произтичат
от прогнозни изисквания за авансови и междинни плащания на доставчици, определената
отговорност при прекратяване, планирани
доставки или доказателства за доставка с
презумпция за получаване, в зависимост от
случая. Плащанията се изискват 90 дни преди
срока, в който Департаментът на отбраната
извършва плащания от името на Купувача.
4.4.6. Ако условията на продажба определят
Чуждестранно военно финансиране (FMF),
Купувачът ще плати на правителството на
САЩ такива цени, които могат да надвишават
размера на одобреното чуждестранно военно
финансиране.
4.4.7. Ако условията на продажба определят
„Плащане при доставка“, датата на фактуриране може да бъде датата(ите) на доставка на
изделията или прогнозната дата/и за доставка.
4.4.8. Исканията за финансиране или фактуриране са дължими и изискуеми изцяло при
представянето им или, ако датата на плащане е
посочена в искането за финансови средства или
фактура, на така посочената дата на плащане,
дори ако тази дата на плащане не съответства
на планирания график на плащане, ако същият е посочен в настоящото LOA. Без да се
засяга задължението на Купувача да извърши
такова/такива плащане/плащания, когато са
дължими, документацията относно авансовите

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

и междинните плащания, очакваната отговорност за прекратяване или доказателство
за доставка с презумпция за получаване, или
доставка в отговор на искания за финансиране
или фактуриране ще бъде предоставена на
Купувача от Департамента по отбрана при
поискване. Когато е уместно, Купувачът може
да поиска коригиране на всички оспорвани
фактурирани изделия чрез последващо подаване на доклад за несъответствие.
4.4.9. Да заплати лихва върху всяка нетна
сума, с която той е в забава за плащане, определена при сумарно разглеждане на всички
отворени договори на Купувача с Департамента
по отбраната. Лихвата ще се начислява на
дневна база. Основният размер на задълженост ще бъде изчислен като превишение на
кумулативни финансови искания на купувача над общите кумулативни плащания след
крайните дати за тримесечни плащания по
сметки. Лихвеният процент, който ще бъде
платен, ще бъде в размер не по-малко от
лихвения процент, определен от Министъра
на финансите на САЩ, като се вземе предвид текущата средна доходност на емисиите
в обращение на краткосрочни облигации на
правителството на САЩ от последния ден на
месеца, предхождащ нетната задълженост, и се
изчислява от датата на нетната задълженост.
4.4.10. Да определи Придобиващата структура (получателя) и Отговорната структура
за разплащане и нейния адрес, на който
правителството на САЩ ще представя искания за средства и плащания по сметки по
настоящото LOA.
4.4.11. Всички изделия, оборудване, материали, артикули или други стоки, закупени
със средства за подпомагане на правителството на САЩ, отпуснати и разпределени
в съответствие с чуждестранни операции,
експортно финансиране, както и свързаните
с тях програми за отпускане на средства в
подкрепа на настоящото LOA, независимо дали
са предоставени директно от правителството
на САЩ, или чрез договори за доставка, или
по друг начин в подкрепа на настоящото
LOA, се освобождават от всякакви данъци
върху добавената стойност и мита, наложени
от държавата получател, или пълния размер
на данъка или митото трябва да бъдат възстановени от Купувача. Това освобождаване
е в допълнение към всеки друг вид данъчно
освобождаване, предоставено от Купувача чрез
отделни споразумения или с други средства.
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
5.1. Правителството на САЩ се съгласява
да достави и да прехвърли собствеността на
Купувача в началния пункт за доставка, освен ако не е посочено друго в този договор.
По отношение на изделия, придобивани за
продажба на Купувача, това обикновено е
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съоръжението за товарене на производителя;
по отношение на изделия, доставени от наличности на правителството на САЩ, това
обикновено е в депо на САЩ. Изделията ще
бъдат опаковани, палетирани или обработени
по друг начин за транспортиране преди времето на прехвърляне на собствеността. Ако
е посочен „Пункт на доставка“, различен от
началния пункт на доставка, американският
Департамент или Агенцията, извършваща
доставката, ще организира придвижване на
изделията към оторизирания пункт за доставка
като възстановима услуга, но прехвърлянето
на собствеността ще се извърши в началния
пункт за доставка. Правителството на САЩ
не носи отговорност за щети или загуба на
изделия, случили се след прехвърляне на
собствеността, независимо от това дали транспортирането е извършено от общ превозвач,
или чрез Транспортната система на отбраната.
5.2. Купувачът се съгласява да предостави
инструкции за експедиране на товари, които
включват „маркирай за“ и „товарни спедиторски кодове“ въз основа на „представения
код за освобождаване“.
5.3. Купувачът е отговорен за издаване на
застрахователна полица и митнически разрешения. С изключение на стоки, изнасяни от
правителството на САЩ, Купувачът е отговорен за осигуряване лицензите за износ да са
получени преди износа на американски отбранителни изделия. Правителството на САЩ не
носи никаква отговорност, ако лицензите за
износ не са издадени или бъдат отнети, преди
изделията да бъдат експортирани.
5.4. Купувачът е съгласен да приеме като
документ за доставка формуляр DD 645 или
други документи за доставка като доказателство, че собствеността е прехвърлена и
изделията са били доставени. Собствеността
върху изделия за отбраната, транспортиране с колетна пратка по пощата, преминава
върху Купувача в момента на изпращане на
колетната пратка. Стандартен формуляр 364
(Доклад за несъответствие на доставка (SDR)
се използва за предявяване на искове до правителството на САЩ за добавени изделия,
недостиг, увреждане, двойно фактуриране,
липса на изделия, неправилна идентификация,
неадекватна документация или неизпращане
на изделия за отбраната и неизпълнение на
услуги за отбраната. Стандартният формуляр
364 се изпраща незабавно от Купувача. Правителството на САЩ ще отхвърли всякакви
искове, включително и иск за недостиг или
неизпълнение, получени повече от 1 година
след доставката или повече от 1 година след
прехвърляне на собствеността върху отбранителното изделие, което от събитията настъпи
първо, или са получени повече от 1 година след
края на планирания период за извършване на
услуги за отбраната, освен ако правителството
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на САЩ реши, че необичайни и непреодолими
обстоятелства, включващи скрити дефекти,
оправдават разглеждане на иска. Претенции за
неизпращане или неполучаване на цяла партида ще бъдат отхвърлени от правителството на
САЩ, ако подобни искове са получени повече
от 1 година след планираната дата на доставка
или първоначалното фактуриране, което от
двете събития настъпи по-късно. Купувачът
се съгласява да върне несъответстващите
изделия в разпореждане на правителството
на САЩ незабавно, в съответствие с всяко
указание, дадено от правителството на САЩ.
Купувачът може да предостави доклади за
несъответствие на доставка (SDRs) за целите
на документацията независимо от доларовата
стойност, но само доклади за несъответствие
на доставка (SDRs) на стойност 200 щатски
долара или повече ще бъдат разглеждани за
възможна компенсация, независимо от вида
несъответствие. Тази минимална стойност
включва стойността на изделието плюс транспортни разходи и разходи за обработка.
6. Гаранции
6.1. Правителството на САЩ не обезпечава
и не предоставя гаранция за което и да е от
изделията, продадени по силата на настоящото
LOA, освен предвиденото в подточка 6.1.1.
Договорите на Департамента по отбраната
включват клаузи за гаранция само на базата
на изключение. При поискване от страна на
Купувача правителството на САЩ по отношение на изделията, които се доставят, и
при своевременно уведомление ще направи
опит за получаване на договорни разпоредби,
предоставящи исканите гаранции. Правителството на САЩ допълнително се съгласява
да упражнява, по искане на Купувача, права
(включително и тези, произтичащи от каквито
и да било гаранции), каквито правителството
на САЩ може да има по договори, свързани с
доставянето на тези изделия. Допълнителните
разходи, произтичащи от предоставяне на
специални договорни разпоредби или гаранции или упражняването на права по силата
на тези разпоредби или гаранции, ще бъдат
за сметка на Купувача.
6.1.1. Правителството на САЩ гарантира
правото на собственост върху изделията, продадени на Купувача по силата на настоящото,
но не дава никакви гаранции, различни от
тук посочените. В частност правителството
на САЩ отхвърля отговорност, произтичаща
от посегателства или друг вид нарушаване
на права на интелектуална собственост, или
права върху технически данни, породени от
употреба или производство извън територията
на САЩ, от или за Купувача на изделията,
доставени съобразно настоящото.
6.1.2. Правителството на САЩ се съгласява
да упражни правото по гаранции от името
на Купувача, за да се осигури, до степента,
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предвидена от гаранцията, замяна или поправка на такива изделия, които са се оказали
дефектни, когато такива са били доставени
за Купувача.
6.2. Освен ако състоянието на изделията
за отбрана е идентифицирано като различно
от годно за експлоатация (например „такова,
каквото е“), Департаментът по отбраната ще
ремонтира или замени без допълнително заплащане изделията за отбраната, доставени
от наличностите на Департамента на отбраната, които са повредени или е установено,
че са дефектни по отношение на материала
или неправилна изработка, когато се установи, че тези неизправности са съществували
преди прехвърляне на собствеността, или е
бил установен дефект в конструкцията им до
такава степен, че не могат да се използват по
предназначение. Компетентни представители
на правителството на САЩ и на Купувача
ще се споразумеят относно отговорността
съобразно настоящото и корективните мерки,
които да бъдат предприети.
7. Уреждане на спорове
7.1. Това LOA се подчинява на законодателството и нормативната уредба на САЩ,
включително законодателството в областта
на обществените поръчки на САЩ.
7.2. Правителството на САЩ и Купувачът
се съгласяват да уреждат всяко разногласие,
възникнало във връзка с настоящото LOA,
чрез консултации между правителството на
САЩ и Купувача и не могат да отнасят за
уреждане такива спорове до международен
трибунал или трета страна.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ОФЕРТА – ИНФОРМАЦИЯ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ предоставя основна
информация, отнасяща се до LOA за използване от САЩ и Купувача. Допълнителна
информация може да бъде получена от Ръководство за управление на сигурността, DSCA
5105.38-M, Организацията за сътрудничество
в областта на сигурността в страната (SCO),
DSCA Директора на програмата за страната
по DSCA или Изпълнителната агенция (IA).
2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ (USG)
a. Условията за продажба и отговорностите на Купувача съгласно тези условия са
описани в LOA. Списък на всички условия
на продажба с обяснения за всяко от тях е
посочен в документ DоD 5105.38-M.
б. Описание/Състояние. Описанието на
изделието се състои от кодиране за използване в американското управление на LOA
(започвайки с Generic/MASL и кодове, заредени автоматично въз основа на MASL,
които определят дали договорената покупка
е Значимо военно оборудване (SME)/Основно
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оборудване за отбрана (MDE), контролирани
по Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR), подлежащи на специа лен
мониторинг за крайното използване (EUM) и
контролирани съгласно определена категория
на Правилника за международния трафик на
оръжие (ITAR) US. Списък на боеприпасите
(USML). Кодовете са изброени по-долу:
SME/MDE
Значително военно оборудване/Основно оборудване за отбрана

ВЕСТНИК
VIII

Aircraft and Associated Equipment
Въздухоплавателни средства и Свързано с
тях Оборудване

IX

Military Training Equipment and Training
Оборудване за военно обучение и Обучение

X

Protective Personnel Equipment and Shelters
Оборудване за защита на личен състав и
Укрития

XI

Military Electronics
Военна електроника

XII

Fire Control, Range Finder, Optical and
Guidance and Control Equipment
Оборудване за управление на огъня, Далекомерно оборудване, Оптично и Направляващо
оборудване и Оборудване за управление

XIII

Auxiliary Military Equipment
Спомагателно военно оборудване

XIV

Toxicological Agents, Including Chemical
Agents, Biological Agents, and Associated
Equipment
Токсикологични агенти, включително Химически агенти, Биологични агенти и
Свързано оборудване

XV

Spacecraft Systems and Associated Equipment
Системи за космически апарати и Свързано
оборудване

XVI

Nuclear Weapons, Design and Testing Related
Items
Ядрени оръжия и Оборудване за проектиране
и тестване на подобно оръжие

Y MDE/Основно оборудване за отбрана
SME that is not MDE/Значимо военно оборудване (SME), което не е Основно оборудване за
отбрана (MDE)

S

Не е SME/Не е Значимо военно оборудване
N (SME)

Режим за контрол на ракетните технологии
(MTCR)
Contains MTCR-controlled components
Съдържа MTCR-контролирани компоненти

M

Contains no MTCR-controlled components
N Не съдържа компоненти, контролирани от
MTCR

Мониторинг на крайната употреба (EUM)
R Routine/Рутинен
E Enhanced/Засилен (Разширен)

Категория по Списъка на амуниции на САЩ
(USML) от Международната наредба за трафика
на оръжия (ITAR) на САЩ
I

Firearms, Close Assault Weapons and Combat
Shotguns
Огнестрелни оръжия, оръжия за близък бой
и бойни пушки

II

Guns and Armament
Оръжия и въоръжение

III

Ammunition/Ordnance
Боеприпаси/Снаряди

IV

Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic
Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and
Mines
Средства за изстрелване, Управляеми ракети, Балистични ракети, Ракети, Торпеда,
Бомби и Мини

V

E x p l o s i ve s a n d E n e r ge t i c M a t e r i a l s ,
Propellants, Incendiary Agents and Their
Constituents
Експлозиви и Енергийни Материали, Пропеленти, Запалителни Агенти и Техните
Съставки

VI

Vessels of War and Special Naval Equipment
Военни Съдове и Специално Морско Оборудване

VII

Tanks and Military Vehicles
Танкове и Военни Превозни Средства
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Classified A rticles, Technical Data and
Defense Services Not Otherwise Enumerated
XVII Класифицирани продукти, Технически данни
и Отбранителни услуги, които не са каталогизирани по друг начин
XVIII

Directed Energy Weapons
Оръжия с насочена енергия

XIX

G a s Tu rbi ne E ng i nes a nd A s so ciate d
Equipment
Газови турбинни двигатели и Свързано
оборудване

XX

Submersible Vessels, Oceanographic and
Associated Equipment
Потопяеми (подводни) съдове, Океанографски и асоциирани съоръжения

XXI

Miscellaneous Articles Not a USML Item
Разни артикули, невключени в USML

Това е последвано от кратко описание на
имуществото, което трябва да бъде предоставено. Освен ако не е посочено друго в LOA,
всички изброени изделия са в състояние,
описано с код A, Годно за експлоатация/
Предавано без допълнително окачествяване,
или В, Годно за експлоатация с допълнително
окачествяване, и са нови, използвани, ремонтирани или възстановени, годни за експло-
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атация по предназначение. В някои случаи
позоваването на бележка в Общите условия
може да допълни или замени тези кодове.
в. Единицата на предоставяне обикновено е
„EA“ (със съответното количество; например
40 ЕА) или „ХХ“ (не е приложима единица за
предоставяне, например услуги или няколко
по-малко значими позиции, консолидирани
под един номер на позиция на LOA), или
празно поле. Когато е XX или празно, не се
посочва количество или единична цена.
г. За Код за Източника на доставка (SC)
за отбранителни продукти или услуги, които
трябва да бъдат предоставени, се ползва един
или повече от следните символи:
S

Изпращани от складове (наличности) на DoD
или изпълнявани от личен състав на DoD

From new procurement
P
От новопридобито имущество
From rebuild, repair, or modification by the USG
R От повторно сглобяване, ремонт или модификация от USG
Mixed source, such as stock and procurement,
or undetermined
X
Смесен източник, като например запаси и
поръчки, или неопределен
Excess items, as is
E Излишни продукти в текущото им състояние
(така, както е)
Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items
F Продукти, придобити със средства от Специалния отбранителен фонд (SDAF)

д. Посоченото необходимо време за доставка
е прогнозният брой на месеците (MOS), изчислен за доставка на отбранителни продукти или
изпълнение на отбранителни услуги. Времето
за доставка започва от момента на приемане
за изпълнение на тази оферта, като включва
сключването на съответните финансови споразумения, и завършва, когато продуктите се
предоставят за транспортиране.
е. Видовете кодове за означаване на степента
на подпомагане (TA) могат да бъдат намерени
и в документ DoD 4000.25-1-M:
3

Код за Източник на доставка S, R или E; Продажба от Склад/Налични запаси след Авансово
заплащане съгласно Закона за контрол на износа
на оръжие (AECA) Раздел 21(b).

4

Код за Източник на доставка X; Източникът е
неопределен с Авансово плащане, AECA раздели
21(b), 22(a), 29.

5

Код за Източник на доставка P; Продажба
след изпълнение на нов договор за обществена
поръчка с Авансово заплащане, раздел AECA
Раздел 22(a).

6

Код за Източник на доставка S, R или E,
Заплащане при доставка; AECA Раздел 21(d).
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Код за Източник на доставка P, Заплащане
по договорена финансова схема с внасяне на
дължимата сума до 120 дни след доставка;
AECA Раздел 22(b).

8

Код за Източник на доставка S, R или E, Продажба от Склад/Налични запаси с плащане до
120 дни след доставка; AECA Раздел 21(d).

Излишно военно оборудване по смисъла на Закона за чуждестранната помощ
A (FAA) – безвъзмездно, предоставено съгласно правомощията на Раздел 516 от FA A от
1961 г. с последващите изменения.
Обединяване на средства, предоставяни по
Програмата за военно подпомагане и от
M
средства от правителството на САЩ; FA A
Раздел 503(a)(3).
Безвъзмезден Кредит по Програмата за
N чуждестранни военни продажби FMS; AECA
Раздели 23 или 24.
Код за Източник на доставка P; Съвместни
Споразумения за логистично осигуряване
U
(CLSSA) Поръчки тип I за FMS продажби
за попълване на общите запаси (FMSO I).
Код за Източник на доставка S; CLSSA, Поръчки тип II за FMS продажби за получаване
V
на необходимите на купувача стоки (FMSO
II), придобити съгласно FMSO I.
Z

Кредит по програмата за чуждестранни военни
продажби; AECA Раздели 23 или 24.

ж. Бележки, отнасящи се до обучението:
AP – Годишна програма за обучение; SP – Специално обучение, предназначено за поддръжка на покупки на американско оборудване;
NC – Тази оферта не представлява ангажимент за обучение от САЩ; SC – Обучение
от САЩ е уредено едновременно в отделно
LOA; NR – Не се изисква обучение от САЩ
в подкрепа на тази покупка.
з. Кодове за предаване на стоките по
офертата (Ofr Rel Cde) и кодове за мястото
на доставка (Del Trm Cde) по-долу могат да
бъдат намерени в документ DoD 4500.9-R.
Следните кодове за предаване на стоките по
офертата също се отнасят до издаването на
артикули за изпращане обратно на Купувача
при ремонт по отделните LOA:
Товарни и пощенски пратки ще бъдат транспортирани от Изпращача след т яхната
A
подготовка без предварително уведомяване за
получателя за готовност за спедиция.
Необходимо е предварително уведомяване преди
изпращането на товара, но същият може да
бъде транспортиран веднага след готовност,
Y ако инструкциите на купувача за освобождаване
не постъпят в рамките на 15 календарни дни.
Пощенските пратки ще бъдат транспортирани
веднага след подготовката им.
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Необходимо е предварително уведомяване
преди изпращането на пратката. Дейностите
по изпращането ще бъдат предприети след
Z
получаване на инструкции от Купувача. Пощенските пратки ще бъдат транспортирани
веднага след подготовката им.
Изпълнителната агенция (IA) и представителят на страната се споразумяват, че:
· IA ще спонсорира превоза до адрес в страната (на Купувача). Съгласно това споразумение
Кодът на спедитора трябва да бъде „X“, а
Кодът на клиента в страната (CC) трябва да
бъде въведен в полето „Маркирай За“ на първа
страница на LOA. Адресната директория за
FMS доставки/MAPAD трябва да съдържа
Кода на клиента (СС) и адресите за всеки
вид пратка (пощенски пратки или товарни).
X
· Доставките трябва да се извършват до място за консолидиране или до зона за временно
съхранение, както е посочено в конкретните
инструкции за специфичните доставки. Съгласно това споразумение Кодът на спедитора
трябва да бъде „W“. В полето „Маркирай За“ на
първа страница на LOA може да бъде въведен
Кодът на клиента и адресът в MAPAD трябва
да бъде използван за доставка на пратката
до мястото за консолидиране или до зоната
за временно съхранение.

и. За следните Кодове за доставка DoD
доставя:

2

До вътрешна точка на континенталната
територия на САЩ (без островите – CONUS)
(или до отвъдморска точка, когато източникът и местоназначението са в една и съща
географска област)

4

Не се прилага (Купувачът носи пълната отговорност от мястото на произход. Често се
изпраща до спедитора на страната.)

5

До място за натоварване в CONUS на средство
на вътрешния превозвач

7

До вътрешна точка на отвъдморска територия на борда на оборудване на вътрешен
превозвач

8

До място за натоварване в CONUS на борда
на кораб или въздухоплавателно средство

9

До отвъдморски пункт за доставка (POD) на
борда на кораб или въздухоплавателно средство

Кодове за местата на доставка, показващи
отговорността на DoD за транспорт при LOA
за ремонт са показани по-долу. LOA ще предостави адрес на територията на CONUS за всеки
артикул, идентифициран за ремонт. Купувачът
трябва да се увери, че този адрес е изписан
на всички контейнери и документация, когато
материалът се връща.
От задграничен пункт за изпращане/POE чрез
дестинация през CONUS до задграничен пункт
A
за получаване/POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство
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От задграничен пункт за изпращане /POE чрез
дестинация в CONUS до пункт за получаване
B
в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
От пункт за получаване в CONUS на борда на
кораб или въздухоплавателното средство през
C дестинация в CONUS до пункт за получаване
в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
От пункт за получаване в CONUS/POD на борда
на кораб или въздухоплавателното средство
D през дестинация в CONUS до отвъдморски
POD на борда на кораб или въздухоплавателно
средство
E

Не е приложимо (купувачът носи пълна отговорност)

От отвъдморски пункт от вътрешността
на територията на Купувача през дестинаF
ция в CONUS до вътрешно местоназначение
в чужбина
От задгранично POE през дестинация в CONUS
G до задгранично POD заедно с кораб или въздухоплавателно средство
(За класифицирани артикули) От точка във
вътрешността на CONUS до CONUS POE
H
заедно с кораба или възду хоплавателно
средство
J

(За класифицирани криптографски артикули)
От вътрешността на CONUS до местоназначение в чужбина

3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА
ОТ КУПУВАЧА
Маркерите за товарни кодове на превозвача се съдържат в Military Assistance Program
Address Directory (MAPAD), DLM 4000.25-8-M.
Агенцията-получател на Купувача трябва да
посочи кода за сухопътните сили, военноморските сили, военновъздушните сили или друга
агенция, която закупува изделието. Също така
се изисква името и адресът на службата на
Купувача, извършваща плащането.
а. Поле за код. Този код трябва да бъде
въведен за използване при идентифицирането
на адреса на организацията в държавата на
Купувача, която ще получи изделията. Това
включва връщането на продуктите, ремонтирани под LOA.
(1) Този адрес ще бъде добавен от DoD
на САЩ към доставка до адреса на всички
товарни контейнери. Той ще се отбелязва и
на пратки, изпратени от фирма за доставка на
малки колетни пратки, включително пощенски
пратки. Адресът трябва да включва името
на пристанището за разтоварване, името и
обозначението за начин на транспортиране
(вода или въздух); име на държава, служба на
страната, улица, град, държава или област и,
ако е приложимо, пощенски код в страната
или друг подобен адресен код.
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(2) Спедиторите не са упълномощени да прилагат обозначения на пратката. Ако кодовете
и адресите не са публикувани, контейнерите
ще бъдат получени от спедитора или американски военен представител в страната, без да
са маркирани за последваща доставка, което
води до загуби, закъснения и допълнителни
разходи. USG ще спонсорира изпращането
на този материал до мястото на произход на
FOB в САЩ.
б. Код на спедитора. Когато се прилага код
за освобождаване на офертата X, трябва да
бъдат въведени кодове X или W, разгледани
в Код за освобождаване на оферти X по-горе.
в. Кодове на Агенцията-получател на Купувача:
B Сухопътни сили

ВЕСТНИК
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ни до службите за финансово и счетоводно
обслужване на отбраната ATTN: Disbursing
Operations – FMS Processing Col 135D, 8899
E. 56th Street, Indianapolis, In 46249.
г. Предпочитаният метод за изпращане на
парични плащания е чрез банков превод по
сметката на Министерството на финансите в
банката на Федералния резерв на Ню Йорк,
като се използва стандартен формат за трансфер към федералните фондове на резерва.
Банковите преводи ще бъдат приемани от
системата на федералния резерв (FRS) само
от банки, които са членове на FRS; поради
това банки извън САЩ трябва да използват
американска кореспондентска банка – членка
на FRS. Следната информация е приложима
за паричните плащания:

D ВВС

Wire Transfer/Банков превод:

K Морска пехота

ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Payment from (country or international organization)
for Letter of Offer and Acceptance (Identifier at
the top of the first page of the LOA)
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Плащане от (държава или международна организация) за Писмо за предлагане и приемане
на оферта (идентификатор в горната част на
първата страница на LOA)

P Военноморски сили
T Други

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
а. Методът на финансиране е посочен в
разделите за Изменение или Модификация
на LOA. Началният депозит, изискван с подписването на LOA от Купувача, е неразделна
част от приемането.
б. Графиците за плащане по LOA са прогнози за целите на планирането. DFAS-JAX/
IN ще изисква плащане в съответствие с
графика за плащане, освен ако разходите на
DoD, включително 90-дневните прогнозни
изисквания, надвишават сумите, изисквани
от графика на плащанията. Когато това се
случи, САЩ ще положат максимални усилия,
за да осигурят нов график чрез модификация
на LOA най-малко 45 дни преди следващата
дата на плащане. Купувачът трябва да извърши плащания в съответствие с тримесечните
DD формуляри 645, издадени от DFAS-JAX/
IN, независимо от съществуващия график на
плащанията.
в. Формулярът DD 645 служи като факт у ра и извлечение по смет ка. Док у мен т
за доставка по FMS, който идентифицира
физически доставените или доставените с
презумпция продукти и услуги, извършени
през периода на фактуриране, ще бъде приложен към формуляр DD 645. DFAS-JAX/
IN и препраща тези формуляри на Купувача
в рамките на 45 дни, преди плащанията да
бъдат дъл ж ими, като Ку п у вачите т рябва
да превеж дат плащанията в американски
долари на USG навреме, за да отговорят на
предписаните дати. Разходите, надвишаващи
сумите, финансирани от споразуменията за
FMF, трябва да бъдат заплатени от Купувача.
Въпросите, отнасящи се до съдържанието на
формулярите DD 645 и исканията за корекции
на фактурирането, трябва да бъдат подаде-

Check mailing address/Адрес за изпращане на
разписка (чек):
Defense Finance and Accounting Services
ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing
Col 135D
8899 E. 56th Street
Indianapolis, In 46249

д. За да оторизира плащания от средства,
които са на разположение по договори за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ
(FMF loan) или безвъзмездни средства, от
Купувача може да се изиска да се изпрати
писмо за искане до службите за финансово и счетоводно обслужване на отбраната
(Defense Finance and Accounting Ser vices)
ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing
Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis,
In 46249. Купувачите трябва да се консултират с приложими споразумения за FMF
за изрични указания. Въпросите, свързани
със състоянието на финансирането и балансите на FMF, следва да бъдат насочени
към DSCA/CFM.
е. Плащания, които не са получени от
DFAS-JAX/IN до падежа, могат да подлежат
на начисление на лихви, както е посочено в
параграф 4.4.8 от Стандартните общи условия
на LOA.
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ж. Стойностите на LOA са прогнозни.
Окончателният размер ще бъде равен на
разходите, направени от USG. Когато доставките са извършени и разходите, които са
известни, са фактурирани и заплатени, DFASJAX/IN ще предостави „окончателен отчет за
сметката“, който ще обобщи окончателните
разходи. Средствата, които ги надвишават,
ще бъдат на разположение за изплащане на
неплатени фактури по други извлечения или
ще бъдат разпределени, както е договорено
между Купувача и заместник-мениджъра на
DSCA за финансово управление на програмата
за страната.
з. Купувачът може да прекрати това LOA
чрез заявление до IA. Ако това LOA е прекратено след изпълнение, може да се прецени, че
е необходимо начисляването на допълнителна
административна такса по FMS, равняваща
се на половината от размера на приложимата
допълнителна административна такса по FMS,
умножена по прогнозната стойност LOA, или
приложимата допълнителна административна
такса по FMS, умножена по действителната
стойност на LOA при приключване, която от
двете стойности е по-висока.
5. ИЗМЕНЕНИЯ В LOA
Измененията могат да бъдат инициирани
от USG или по искане на Купувача. След
приемането на основното LOA тези промени ще бъдат под формата на изменения или
модификации.
а. Измененията обхващат изменения в обхвата като тези, които засягат вида или броя
на важните изделия, които трябва да бъдат
доставени. Измененията изискват приемане
от страна на USG и Купувача по същия начин
като приемане на оригиналното LOA.
б. Модификациите вк лючват промени,
които не представляват промяна в обхвата,
като например увеличаване или намаляване
на очакваните разходи или промени в графика на доставките. Модификациите изискват
подпис само за да се потвърди получаването
от Купувача.
в. Когато са подписани и освен ако не са
предоставени алтернативни инструкции, копията от измененията и модификациите трябва
да получат същия разчет за разпределение в
САЩ като основното LOA.
г. Исканията за промени, изисквани преди
приемане от Купувача, трябва да бъдат внесени
в IA за разглеждане. Всяка промяна, извършена от Купувача и неупълномощена от IA,
се счита за контраоферта. Справка: документ
DSCA 5105.38-M за повече информация.
6. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Въпросите или коментарите във връзка с
това LOA трябва да идентифицират препратката към заявката на Купувача и идентификацията, определена от IA в Департамента
по отбраната.
1301
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд
на цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 и 82 от
2011 г., бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86
от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 11, 31 и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10, 49, 66
и 96 от 2018 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 15а, ал. 1 думите „без летателния
състав и ръководителите на полети“ се заменят
с „без летателния състав, ръководителите на
полети и щатните водолази“.
§ 2. Създават се чл. 32а и 32б:
„Чл. 32а. (1) На водолазния състав се изплаща допълнително възнаграждение при
изпълнение на водолазни спускания с експериментален характер, при изпитване и
валидиране на нови режими за декомпресия
и рекомпресия, при изпитания на новопридобита техника и при технически изпитания
на водолазна техника след заводски ремонт
и ресурсни изпитвания.
(2) Командирът на военното формирование
издава заповед за провеждане на изпитанията, в която писмено се определят военнослужещите, чиято дейност при извършване
на изпитанията е свързана с повишен риск
и отговорност.
(3) Допълнителните възнаграждения по
ал. 1 се изплащат въз основа на протокол за
завършени изпитвания. Протоколът се подписва от членовете на комисия, назначена
със заповедта по ал. 2, и се утвърждава от
командира на военното формирование.
(4) На личния състав, обявен в заповедта
по ал. 2, след завършване на изпитанията
се заплаща допълнително възнаграждение,
както следва:
1. на водолаз за всеки отработен час под
вода – възнагражденията по чл. 32, ал. 1 се
удвояват;
2. на ръководителя на водолазното спускане за всяко водолазно спускане, което ръководи – част от възнаграждението по т. 1, в
размер 25 на сто;
3. на останалия водолазен състав, участващ
във водолазния разчет, за всяко водолазно
спускане, което са осигурявали от повърхността – част от възнаграждението по т. 1, в
размер 10 на сто.
(5) На водолазния състав, на който се
изплащат допълнителни възнаграждения по
ал. 1 и 4, не се изплащат допълнителни въз-
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награждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296,
ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Чл. 32б. (1) На водолазния състав от Българската армия се изплаща допълнително
възнаграждение за присвоена/потвърдена основна водолазна квалификация, както следва:
1. инструктор-водолаз – 56 лв.;
2. старши инструктор-водолаз – 83 лв.;
3. водолазен специалист – 112 лв.
(2) Водолазната квалификация се придобива
последователно в следния ред: инструктор-водолаз, старши инструктор-водолаз и водолазен
специалист.
(3) Изиск вани ята за придобиването є,
длъжностните лица, които имат право да я
присвояват/потвърждават, както и редът за
придобиване, присвояване/потвърждаване на
водолазната квалификация се определят със
заповед на началника на отбраната.
(4) Допълнителното възнаграждение за
водолазна квалификация на военнослужещите
и цивилните служители по ал. 1 се изплаща
считано от датата на заповедта за присвояване/
потвърждаване на съответната квалификация.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
1345

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за
разработването и планирането на курсове за
придобиване, повишаване на квалификацията
и преквалификацията, за кандидатстването
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия за обучение
в тях, както и за обучението на резервистите
в курсове за придобиване, повишаване на
квалификацията и преквалификацията (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2011 г., бр. 4 от 2013 г.; доп., бр. 25 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 37б, ал. 1 думите „20 март“ се
заменят с „10 март“.
§ 2. Член 37в се изменя така:
„Чл. 37в. (1) До 30 март назначените в
Министерството на отбраната, Съвместното
командване на силите, видовете въоръжени
сили, Съвместното командване на специалните операции и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната комисии
за допускане изпращат във висшите военни
училища списък на кандидатите с приложени копия на дипломи за придобитата от
тях образователно-квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ за установяване на
съответствието с гражданска специалност на
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курсантите, получавана във висшите военни
училища. В списъка се посочват и модулите,
по които кандидатите желаят да се обучават.
(2) До 5 май началниците на висшите военни училища изпращат в Министерството
на отбраната, Съвместното командване на
силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции
и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната препис-извлечение на
протоколите от заседание на Академичния
съвет с решение за съответствие на специалността на кандидатите съгласно чл. 37а, т. 1.“
§ 3. В чл. 37г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисиите по чл. 37в, ал. 1, след получаване на препис-извлечение на протоколите
от заседание на Академичния съвет по чл. 37в,
ал. 2, изготвят протоколи за допускане на
кандидатите за обучение.“
2. В ал. 2 думите „чл. 37в“ се заменят с
„чл. 37в, ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „30 април“ се заменят
с „30 май“.
§ 4. В чл. 37д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът „15 май“ се заменя с
„10 юни“.
2. В ал. 3 думите „бригада „Специални сили“
се заменят със „Съвместното командване на
специалните операции“.
3. В ал. 4 думите „30 май“ се заменят с
„20 юни“.
§ 5. В чл. 37ж се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Началникът на висшето
военно училище издава“ се заменят с „Началниците на висшите военни училища издават“.
2. В ал. 4 думите „1 юни“ се заменят с
„1 март“.
3. В ал. 5 думите „Началникът на висшето
военно училище решава“ се заменят с „Началниците на висшите военни училища решават“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
1346

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране
на експертните съвети и на републиканските
консултанти в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 и
44 от 2011 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 25 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 19 ал. 3, 4 и 5 се отменят.
§ 2. Създава се чл. 19а:
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„Чл. 19а. (1) Републикански консултант
може да бъде изключен от списъка:
1. по негово писмено искане;
2. при констатирано нарушение при изпълнението на заеманата от лицето длъжност и/
или упражняване на съответната медицинска
специалност или медицинска дейност;
3. при неизпълнение на задълженията по
чл. 25, ал. 2;
4. по решение на министъра на здраве
опазването извън случаите по т. 1 – 3.
(2) Минист ърът за дъл ж и телно измен я
списъка при:
1. промяна на данните по чл. 18, ал. 3,
т. 4, 5 и 6;
2. при лишаване на републиканския консултант от правото му да упражнява професията си;
3. при лишаване от свобода;
4. по други обективни причини, водещи до
невъзможност за изпълнение на задълженията
на републиканския консултант.
(3) Заповедта за промяната в списъка се
помества на официалната електронна страница
на министерството незабавно.
§ 3. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „центрове по здравеопазване“ се заменят със „здравни инспекции“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Размерът на възнаграждението по ал. 4
не може да е по-малко от:
1. за извършена консултация без оперативна намеса – 15 % от цената на съответната
клинична пътека/клинична процедура/амбулаторна процедура, приложима към момента
на извършване на консултацията;
2. за извършена консултация с оперативна намеса – 30 % от цената на съответната
клинична пътека/клинична процедура/амбулаторна процедура, приложима към момента
на извършване на консултацията.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Лечебните заведения, които са потърсили съдействие от републикански консултант,
сключват договор с него за всяка конкретна
консултация непосредствено преди нейното
извършване.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се прилага за дейности,
извършени от републиканските консултанти,
от 1 януари 2020 г.
Министър:
Кирил Ананиев
1344
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността
в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 102
от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47
от 2013 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 29 от 2018 г. и
бр. 66 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 2 думите „ръководителя
на специализираното звено за разследване на
произшествия и инциденти в железопътния
транспорт в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „члена на управителния
съвет на Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътни я т ранспорт (НБРПВВЖТ) с
компетентност за разследване на железопътни
произшествия“.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 думите „ръководителя
на специализираното звено за разследване на
железопътни произшествия и инциденти“ се
заменят с „члена на управителния съвет на
НБРПВВЖТ с компетентност за разследване
на железопътни произшествия“.
§ 3. В чл. 66а думите „със Специализирано
то звено за разследване на произшествия и
инциденти в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „с НБРПВВЖТ“, а думата
„звеното“ се заменя с „борда“.
§ 4. В чл. 69, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „Специализираното звено за разследване на произшествия
и инциденти в железопътния транспорт в
Министерството на транспорта, информационните тех нологии и съобщени ята“ се
заменят с „члена на управителния съвет на
НБРПВВЖТ с компетентност за разследване
на железопътни произшествия“.
2. В изречение второ след думата „акт“
се добавя „или вътрешни правила“, а след
думата „инфраструктура“ се поставя запетая
и се добавя „включени в неговата СУБ“.
§ 5. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага на специализираното звено за разследване на произшествия
в железопътния транспорт в Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „я предоставя на
члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на железопътни произшествия с цел“, а думата „вида“
се заменя с „категорията“.
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2. В а л. 2 д у м и т е „р ъковод и т ел я т на
специализираното звено за разследване в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията потвърждава
или променя“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност
за разследване на железопътни произшествия
анализира информацията, определя“, а след
думите „управителя на железопътната инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя
„железопътното предприятие, имащо участие
в събитието“.
§ 6. В чл. 74, ал. 1 думите „Техническото
разследване“ се заменят с „Разследването във
връзка с безопасността“.
§ 7. В чл. 75, ал. 5 думите „Специализирано
то звено за разследване на произшествия
и инциденти в железопътния транспорт в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „Инспекторите по разследване на железопътни произшествия в НБРПВВЖТ“, думата
„участва“ се заменя с „участват“ и думите
„е получило“ се заменят със „са получили“.
§ 8. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Специализираното звено
за разследване на произшествия и инциденти
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“.
2. В а л. 2 д у ми т е „Спец иа лизи рано т о
звено“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
3. В ал. 3 думите „директора на дирекция
„Звено за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътен транспорт“
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „председателя на управителния съвет на
НБРПВВЖТ“.
4. В ал. 6 думите „специализираното звено
за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите
„министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „председателя на управителния съвет на
НБРПВВЖТ по образец, утвърден от управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
§ 9. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ръководителя на специализираното звено“ се заменят с „члена на
управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“, а думите „директора на дирекция
„Звено за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътен транспорт“
се заменят с „председателя на управителния
съвет на НБРПВВЖТ по предложение на чле-
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на на управителния съвет на НБРПВВЖТ с
компетентност за разследване на железопътни
произшествия“.
2. В ал. 2 думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът
на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни
произшествия“.
3. В ал. 8 думите „ръководителя на специализираното звено по ал. 2“ се заменят с
„члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 10. В чл. 80 думите „специализираното
звено“ се заменят с „членът на управителния
съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за
разследване на железопътни произшествия“.
§ 11. В чл. 87 думите „ръководителя на
специализираното звено за разследване на
железопътни произшествия в Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност
за разследване на железопътни произшествия“,
а думата „звеното“ се заменя с „НБРПВВЖТ“.
§ 12. В чл. 89, ал. 2, т. 1 думите „специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а
думите „ръководителя на специализираното
звено“ се заменят с „члена на управителния
съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за
разследване на железопътни произшествия“.
§ 13. В чл. 90 думите „специализираното
звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 14. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
б) и з р ечен ие в т о р о с е и з мен я т а к а:
„Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служители
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не могат
да участват в разследването, изготвянето на
окончателния доклад за причините за железопътно произшествие или инцидент и при
формулиране на препоръките за безопасност,
дадени от НБРПВВЖТ.“
3. В ал. 3 думите „ръководителят на звеното за разследване“ се заменят с „членът на
управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни
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произшествия“ и думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
4. В ал. 4 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Членът на управителния съвет на
НБРПВВЖТ с компетентност за разследване
на железопътни произшествия“.
§ 15. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираното звено
за разследване на произшествия и инциденти“
се заменят с „НБРПВВЖТ“.
2. В ал. 4 думите „веднъж годишно на
ръководителя на специализираното звено за
разследване на произшествия и инциденти
за изпълнението на дадените препоръки“ се
заменят с „периодично на члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за
разследване на железопътни произшествия за
взетите или планирани мерки като следствие
от препоръките“.
§ 16. В чл. 95 думите „специализираното
звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 17. В чл. 96, ал. 3 думите „Специализираното звено за разследване на произшествия
и инциденти“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 18. В чл. 97 думите „Специализираното
звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
§ 19. В чл. 99, ал. 1 думите „Специализираното звено за разследване на произшествия
и инциденти“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 20. В заглавието на раздел IV от глава
пета след думата „разследвания“ се добавя „на
железопътни произшествия и инциденти“, а думите „Специализираното звено за разследване
на произшествия и инциденти в железопътния
транспорт“ се заменят с „Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
§ 21. Член 99а се изменя така:
„Чл. 99а. Членът на управителния съвет на
НБРПВВЖТ с компетентност за разследване
на железопътни произшествия разработва и
представя на управителния съвет бюджет за
следващата финансова година и тригодишна
бюджетна прогноза. При представянето им
членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на железопътни произшествия заявява и ресурсните
потребности за разследване на железопътни
произшествия.“
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§ 22. В чл. 100 думите „разследвани от
Специализираното звено за разследване на
произшествия и инциденти в железопътния
транспорт“ и запетаята след тях се заличават, а
думите „Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния
транспорт в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 23. В чл. 101 думите „Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт в Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 24. В чл. 102 думите „Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт в Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 25. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 26. В Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия (обн., ДВ,
бр. 12 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2004 г.,
бр. 77 от 2005 г., бр. 4 от 2007 г., бр. 90 от
2012 г., бр. 6 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на
управителния съвет на Националния борд
за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
(НБРПВВЖТ)“;
б) в ал. 5 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на
управителния съвет на НБРПВВЖТ“, а думите
„експерт от звеното по чл. 3“ се заменят с
„инспектор от НБРПВВЖТ“.
2. В чл. 3 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализирано звено
за разследване на авиационни събития, създадено на основание чл. 16ж на Закона за
гражданското въздухоплаване“ се заменят с
абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „борда по ал. 1“, а
думите „ръководител на звеното“ се заменят
с „члена на управителния съвет на борда с
компетентност за разследване на авиационни
събития“;
в) в а л. 3 д у м и т е „Спец иа л изи ра но т о
звено по ал. 1“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“;
г) в ал. 4 думите „специализираното звено по чл. 3“ се замен ят с абревиат у рата
„НБРПВВЖ Т “, а д у м и т е „м и н ис т ъра на
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транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „председателя на
управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
3. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“;
аб) в т. 2 запетаята след думата „Бълга
рия“ и думите „специализираното звено за
разследване на авиационни събития уведомява“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
4. В чл. 6, ал. 3 думите „специализираното
звено за разследване на авиационни събития“
се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
5. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено по чл. 3“ се замен ят с абревиат у рата
„НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
6. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
7. В чл. 9, ал. 1 навсякъде в текста думите
„специализираното звено за разследване на
авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
8. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) в а л. 1 ду мите „минист ъра на т ранспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на специализираното
звено за разследване на авиационни събития“
се заменят с „председателя на управителния
съвет на НБРПВВЖТ по предложение на
члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност във въздушния транспорт“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 6 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“;
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г) в ал. 7 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“.
9. В чл. 13, ал. 5 думите „специализираното
звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“.
10. В чл. 17 се правят следните изменения:
а) в ал. 4 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“, а
думите „специализираното звено по чл. 3“
се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 6 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на
управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
11. В чл. 20, ал. 2 думите „Специализираното
звено за разследване на авиационни събития“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“.
12. В чл. 22 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено по чл. 3“ се замен ят с абревиат у рата
„НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 4 навсякъде в текста думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с
абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 5 думите „специализираното звено по чл. 3“ се замен ят с абревиат у рата
„НБРПВВЖТ“, думите „Специализираното
звено за разследване на авиационни събития“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“;
г) в а л. 6 на вся к ъде в т екс та д у м и т е
„С пец иа л и зи ра но т о звено з а ра з с лед ване на авиационни събития“ се заменят с
„Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
д) в ал. 7 думите „специализираното звено по чл. 3“ се замен ят с абревиат у рата
„НБРПВВЖТ“.
13. В чл. 23 се правят следните изменения:
а) в ал. 3 думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 4 думата „Евроконтрол“ и скобите
се заличават.
14. В чл. 24 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“.
15. В чл. 25 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

16. В чл. 26 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествията във
въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думите „специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с „НБРПВВЖТ“.
17. В чл. 27 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с абревиатурата
„НБРПВВЖТ“.
18. В § 7 от допълнителните разпоредби
думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се
заменят с „Председателят на управителния
съвет на НБРПВВЖТ“, а думите „действие
на специализираното звено за“ се заменят с
„дейностите по“.
19. Параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
20. Параграф 15 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 27. В Наредба № 23 от 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в
морските пространства (обн., ДВ, бр. 87 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В наименованието на наредбата думите
„произшествия в морските пространства“ се
заменят с „морски произшествия и инциденти“.
2. В чл. 1 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „произшествия в морските пространства“ се заменят с „морски
произшествия и инциденти“;
б) в ал. 4 думите „произшествията в морските пространства както по отношение на
плавателните съдове, така и на екипажите
им, се извършва от постоянно действащо
и независимо специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(специализирано звено)“ се заменят с „морски
произшествия и инциденти се извършва от
инспектори по разследването – служители в
Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)“;
в) в ал. 5 думите „произшествие в морските
пространства на Република България“ се заменят с „морски произшествия и инциденти“,
а абревиатурата „ИМО“ се заменя с „IMO“;
г) в ал. 6 думите „специализираното звено“
се заменят с „инспекторите по разследването“,
думата „ръководи“ се заменя с „ръководят“,
думите „Резолюция А.849 (20) на ИМО и“
се заличават, думите „Кодекса за разследване на произшествия на ИМО“ се заменят
с „Кодекса на международните стандарти и
препоръчителни практики за разследване на
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безопасността при морски произшествия или
морски инциденти“ и думата „за“ се заменя
с „на“;
д) алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Бордът по ал. 4 изпълнява задачите си
възможно най-ефективно и обективно – без
натиск или упражняване на влияние, при
осигурена независимост на дейността му.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, служители
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
което и да е друго лице, чиито интереси биха
могли да влязат в конфликт с дейността на
борда, не могат да участват в разследването,
изготвянето на докладите за причините за
произшествието или морския инцидент и при
формулиране на препоръките за безопасност.
(8) Управителният съвет на НБРПВВЖТ
разработва и представя в дирекция „Финанси“
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бюджет
за следващата финансова година и тригодишна
бюджетна прогноза. При разработването им
членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на морски
произшествия и инциденти заявява ресурсните потребности за разследване на морските
произшествия и инциденти.“
3. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. улесняване на бързото провеждане на
разследванията във връзка с безопасността
и точен анализ на морските произшествия
и инциденти, за да се определят причините
за тях;“
аб) в т. 2 думите „разследванията на“ се
заменят с „разследванията във връзка с“;
б) в ал. 3 думите „Специализираното звено
е задължено“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт
е задължен“.
4. В наименованието на раздел II думата
„на“ се заменя с „във връзка с“.
5. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“, а думата „на“ се
заменя с „във връзка с“;
б) в ал. 2 думата „на“ се заменя с „във
връзка с“, думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“, а думата „на“ се
заменя с „във връзка с“;
г) в ал. 4 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Националният борд за разслед-
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ване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“, а думата „на“ се
заменя с „във връзка с“;
д) в а л. 5 д у м и т е „Спец иа л изи ра но т о
звено“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“, а думата
„на“ се заменя с „във връзка с“;
е) в ал. 5 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“.
6. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „на“ се заменя с „във
връзка с“;
б) в ал. 2:
ба) в изречение първо думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с
„членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“, думите „разследване
на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
бб) в изречение второ думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят
със „се“, думите „разследването на“ се заменят
с „разследването във връзка с“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В слу чай на тежко произшествие,
когато членът на у правителни я съвет на
НБРПВВЖТ с компетентност за разследване
на морски произшествия и инциденти реши да
не се извършва разследване във връзка с безопасността, същият изготвя писмени мотиви
и уведомява за това Европейската комисия,
като изпраща информацията по чл. 17, ал. 2.“;
г) в ал. 5 думите „разследвания на“ се
заменят с „разследвания във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят
с „НБРПВВЖТ“ и думите „то е водещо“ се
заменят с „той е водещ“;
д) в ал. 6:
да) изречение първо се изменя така:
„При провеж дане на разследвания във
връзка с безопасността НБРПВВЖТ следва
принципите на общата методика за разследване на морски произшествия и морски инциденти, съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2011 на
Комисията от 9 декември 2011 г. за приемане
на обща методика за разследване на морски
п роизшест ви я и инц и ден т и, разрабо т ена
съгласно член 5, параграф 4 от Директива
2009/18/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета.“;
дб) в изречение второ думите „на произшествия в морските пространства“ се заличават;
е) в ал. 7 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“, а думата „на“ се
заменя с „във връзка с“.
7. В основния текст на чл. 6, ал. 1 думите
„ръководителя на специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“.
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8. В наименованието на раздел V думата
„на“ се заменя с „във връзка с“.
9. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „на“ се заменя с „във
връзка с“;
б) в ал. 2:
ба) в изречение първо думите „разследване
на“ се заменят с „разследване във връзка с“, а
думите „ръководителят на специализираното
звено“ с „членът на управителния съвет на
НБРПВВЖТ с компетентност за разследване
на морски произшествия и инциденти“;
бб) в изречение четвърто думите „Ръководителят на звеното“ се заменят с „Членът
на управителния съвет на НБРПВВЖТ с
компетентност за разследване на морски
произшествия и инциденти“;
в) в ал. 3 думите „специализираното звено
отговаря за разследването на“ се заменят с
„НБРПВВЖТ отговаря за разследването във
връзка с“;
г) в ал. 4 думата „на“ се заменя с „във
връзка с“, думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“ и думата „водещо“
се заменя с „водещ“;
д) в ал. 5 думата „на“ се заменя с „във
връзка с“;
е) в ал. 6 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“;
ж) в ал. 7 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“, думата „на“ се
заменя с „във връзка с“;
з) в а л. 8 д у м и т е „С пец иа л изи ра но т о
звено“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“, а думите
„разследване на“ се заменят с „разследване
във връзка с“;
и) в ал. 9 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „разследването на“ се заменят с „разследването
във връзка с“.
10. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разследването на морски произшествия и инциденти се извършва от комисия с
председател члена на управителния съвет
на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти
и членове – инспектори по разследване на
морски произшествия, определена със заповед
на председателя на управителния съвет на
НБРПВВЖТ. До определянето на комисията
членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти предприема действия
за организиране и започване на разследване
на произшествието или морския инцидент.“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „ръководителя на звеното“ се заменят с „председателя
на управителния съвет на НБРПВВЖТ“;
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в) в ал. 3 думите „Специализираното звено“
се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“;
г) в ал. 4:
га) в основния текст думите „от специализираното звено“ се заличават;
гб) в т. 7 думите „разследването на“ се
заменят с „разследването във връзка с“;
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) За всеки инспектор се съставя годишен
план за обучение и повишаване на квалификацията му. Средствата за обучения и за
повишаване на квалификацията се определят
от председателя на управителния съвет на
НБРПВВЖТ при заявяване на ресурсните
потребности на НБРПВВЖТ по чл. 1, ал. 8.
Обученията се подбират така, че да се гарантира, че инспекторите притежават необходимата
компетентност и познания за изпълнение на
задълженията си, както и достатъчен практически опит, за да изпълняват правомощията
си по разследване.“
11. В чл. 9 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „разследване
на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
б) в т. 1 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „разследването на“ се заменят с „разследването
във връзка с“;
в) в т. 2 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“.
12. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) навсякъде в текста думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
б) абревиат у рата „ЕМСА“ се заменя с
„EMSA“.
13. В чл. 11 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „разследванията на“ се
заменят с „разследванията във връзка с“, а
думите „специализираното звено“ се заменят
с „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „разследването на“ се
заменят с „разследването във връзка с“, а
думите „специализираното звено“ се заменят
с „НБРПВВЖТ“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Сътрудничеството на Република България при разследване във връзка с безопасността, провеждано от значително заинтересована
трета държава, не засяга установените с наредбата изисквания за провеждане и докладване
на разследвания във връзка с безопасността.
Когато значително заинтересована т рета
държава ръководи разследване във връзка
с безопасност та, което засяга Реп ублика
България, НБРПВВЖТ може да реши да не
провежда паралелно разследване във връзка с
безопасността, при условие че разследването
във връзка с безопасността, ръководено от

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

третата държава, се провежда в съответствие
с Кодекса на международните стандарти и
препоръчителни практики за разследване на
безопасността при морски произшествия или
морски инциденти.“
14. В чл. 12 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а
абревиатурите „ИМО“ и „ЕМСА“ се заменят
съответно с „IMO“ и „EMSA“;
в) в ал. 3 думите „разследването на“ се
заменят с „разследването във връзка с“.
15. В чл. 13 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „разследването на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
б) в т. 4 думите „разследванията на“ се
заменят с „разследванията във връзка с“.
16. В чл. 14 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „Разследванията на“ се
заменят с „разследванията във връзка с“, а
думите „специализираното звено“ се заменят
с „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „разследването на“ се
заменят с „разследването във връзка с“;
в) в ал. 3 навсякъде в текста думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
г) в ал. 4 навсякъде в текста думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“,
а думата „съгласно“ се заменя със „съгласен“;
д) в ал. 5 думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът на
управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“, а думите „Специализираното
звено“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
17. В чл. 15 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“, думите „ръководителя на специализираното звено“ се заменят
с „НБРПВВЖТ“ и думите „Ръководителят
на специализираното звено“ се заменят с
„Управителният съвет на НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Управителният съвет на НБРПВВЖТ“, а думите
„разследвания на“ се заменят с „разследвания
във връзка с“.
18. В чл. 16 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „разследването на“ се
заменят с „разследването във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят с
„НБРПВВЖТ“ и думите „ръководителят на
специализираното звено“ се заменят с „чле-
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нът на управителния съвет на НБРПВВЖТ
с компетентност за разследване на морски
произшествия и инциденти“;
б) в ал. 2 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“, думите
„специализираното звено“ се заменят с „управителният съвет на НБРПВВЖТ“ и думите
„ръководителят на специализираното звено“
се заменят с „членът на управителния съвет
на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“.
19. В чл. 17 се правят следните изменения:
а) думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“ , а думата
„органи“ се заменя с „лица“;
б) в ал. 2 думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Членът
на управителния съвет на НБРПВВЖТ с
компетентност за разследване на морски
произшествия и инциденти“;
в) в ал. 3 думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Членът
на управителния съвет на НБРПВВЖТ с
компетентност за разследване на морски
произшествия и инциденти“, а думите „разследването на“ се заменят с „разследването
във връзка с“.
20. В чл. 18 абревиатурата „ИМО“ се заменя с „IMO“.
21. В § 1 от допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
а) в т. 4 думите „специализираното звено“
се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думата „на“ се
заменя с „във връзка с“;
б) в т. 5 абревиатурата „ИМО“ са заменя с
„ІMO“, а думите „приложен към Резолюция
A.849(20) на Асамблеята на ИМО от 27 ноември 1997 г.“ се заличават;
в) в т. 8 навсякъде в текста абревиатурата
„ИМО“ се заменя с „IMO“;
г) в т. 9:
га) в буква „а“ думите „разследването на“
се заменят с „разследването във връзка с“;
гб) в буква „б“ думите „разследвания на“
се заменят с „разследвания във връзка с“;
д) в т. 11 думите „Разследване на“ се заменят с „Разследване във връзка с“;
е) в т. 14 навсякъде в текста абревиатурата
„ИМО“ се заменя с „IMO“.
22. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 1
навсякъде в текста думите „разследването на“
се заменят с „разследването във връзка с“.
23. В т. 33 от приложение № 3 към чл. 17,
ал. 2 думите „разследване на“ се заменят с
„разследване във връзка с“.
§ 28. В т. 1.3 от приложение № 11 към
чл. 40а, ал. 2 от Наредба № 11 от 1999 г. за
обслужване на въздушното движение във
въ зд у ш но т о п рос т ра нс т во на Реп у бл и к а
България (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм.
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и доп., бр. 109 от 1999 г., бр. 34 от 2007 г.,
бр. 88 от 2014 г.) думите „Министерството
на транспорта, съобщенията и информационните технологии чрез дирекция „Звено за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“ се заменят с „Националният борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“.
§ 29. В чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица
в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от
2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 2014 г., бр. 83 от 2015 г., бр. 10 от
2017 г.) след думите „и съобщенията“ се добавя „или от Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“.
§ 30. В чл. 95 от Наредба № H-1 от 2014 г.
за регистрация, първоначално определяне,
поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни
средства, обучение и издаване на свидетелства
за правоспособност на пилотите и контрола
върху тях (обн., ДВ, бр. 7 от 2014 г.; изм.,
бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.;
доп., бр. 55 от 2019 г.) се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 думите „Специализираното звено
за разследване на авиационни събития по
чл. 16ж ЗГВ“ се заменят с „Националния
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В ал. 2 думите „Специализираното звено
за разследване на авиационни събития“ се
заменят с „Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“.
§ 31. В чл. 44, ал. 2, т. 6 от Наредба № 3
от 2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища (обн., ДВ,
бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2015 г.)
думите „структурното звено за разследване на
авиационни произшествия в Министерството
на транспорта“ се заменят с „Националния
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 32. В чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредба № 37
от 2016 г. за авиационните оператори (обн.,
ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.; доп., бр. 55 от
2019 г.) ду мите „Специализираното звено
за разследване на авиационни събития в
Министерството на транспорта, информационните тех нологии и съобщени ята“ се
заменят с „Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“.
§ 33. Наредбата влиза в сила от 1.02.2020 г.
Министър:
Росен Желязков
1333
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-6
от 23 януари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявления вх. № 09-56510/3.07.2019 г., вх.
№ 09-52247/20.06.2019 г., вх. № 09-77547/3.09.2019 г.
на СГКК – Монтана, и приложените към тях
документи и материали, определени по чл. 58 и
чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Безденица, EKATTE 03201, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-447 от
15.02.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03201.120.144:
площ: 33287 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03201.164.75:
площ: 2119 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.164.76:
площ: 1109 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.164.77:
площ: 5801 кв. м, нива, собственост на „Макслогистик“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 03201.165.145:
площ: 1958 кв. м, нива, собственост на Свилен
Мирославов Минчев;
поземлен имот с идентификатор 03201.165.146:
площ: 3478 кв. м, нива, собственост на Лазар
Младенов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 03201.166.81:
площ: 2177 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.166.82:
площ: 2980 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.81:
площ: 5377 кв. м, пасище, собственост на Анелия
Владимирова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.82:
площ: 6941 кв. м, пасище, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.83:
площ: 27 774 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.84:
площ: 1208 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.171.91:
площ: 4557 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.171.92:
площ: 5211 кв. м, нива, собственост на Цоно
Симеонов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 03201.186.90:
площ: 344 917 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Църковно настоятелство;
поземлен имот с идентификатор 03201.186.91:
площ: 11 341 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03201.186.92:
площ: 3036 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03201.186.93:
площ: 235 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.141:
площ: 43 471 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Църковно настоятелство;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.142:
площ: 5743 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Петър Филипов Зарков;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.143:
площ: 32 623 кв. м, пасище, собственост на „Агротранс – Монтана“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.144:
площ: 15 594 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Църковно настоятелство;
поземлен имот с идентификатор 03201.188.4:
площ: 9565 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 03201.139.40:
площ: 19 160 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03201.139.41:
площ: 33 021 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.140.138:
площ: 37 493 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03201.156.112:
площ: 26 591 кв. м, пасище, собственост на „Агротранс – Монтана“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 03201.156.113:
площ: 15 837 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.161.36:
площ: 219 482 кв. м, пасище, ДПФ.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03201.120.39:
площ: 9877 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03201.120.75:
площ: 10 385 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.120.78:
площ: 5135 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.164.1:
площ: 6100 кв. м, нива, собственост на „Макслогистик“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 03201.164.74:
площ: 3468 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.165.1:
площ: 5002 кв. м, нива, собственост на Лазар
Младенов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 03201.165.9:
площ: 4510 кв. м, нива, собственост на Свилен
Мирославов Минчев;
поземлен имот с идентификатор 03201.166.78:
площ: 4412 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.166.79:
площ: 3768 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.2:
площ: 5996 кв. м, пасище, собственост на Анелия
Владимирова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.3:
площ: 18 031 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.167.4:
площ: 7677 кв. м, пасище, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 03201.170.1:
площ: 33 004 кв. м, пасище, собственост на „Агротранс – Монтана“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 03201.171.1:
площ: 7001 кв. м, нива, собственост на Цоно
Симеонов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 03201.171.88:
площ: 4592 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.186.1:
площ: 354 066 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Църковно настоятелство;
поземлен имот с идентификатор 03201.186.89:
площ: 9880 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.5:
площ: 45 956 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Църковно настоятелство;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.6:
площ: 6001 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Петър Филипов Зарков;
поземлен имот с идентификатор 03201.187.7:
площ: 15 823 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Църковно настоятелство;
поземлен имот с идентификатор 03201.188.2:
площ: 9817 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 03201.139.1:
площ: 34 959 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.139.39:
площ: 17 221 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03201.140.39:
площ: 18 657 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03201.140.42:
площ: 18 836 кв. м, пясъци, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.156.11:
площ: 27 157 кв. м, пасище, собственост на „Агротранс – Монтана“ – ЕООД;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

поземлен имот с идентификатор 03201.156.111:
площ: 15 068 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03201.161.1:
площ: 219 686 кв. м, пасище, ДПФ.
II. С. Вирове, EKATTE 11171, община Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-425 от 14.02.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 11171.48.14:
площ: 1484 кв. м, нива, собственост на Първан
Иванов Церовски;
поземлен имот с идентификатор 11171.48.15:
площ: 883 кв. м, нива, собственост на Иван Ангелов Иванов и Георги Лазаров Първанов;
поземлен имот с идентификатор 11171.48.16:
площ: 811 кв. м, нива, собственост на Ангел
Лазаров Първанов;
поземлен имот с идентификатор 11171.48.17:
площ: 24 866 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.18:
площ: 1151 кв. м, нива, собственост на Първан
Иванов Церовски;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.19:
площ: 1806 кв. м, нива, собственост на Крум
Марков Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.20:
площ: 1644 кв. м, нива, собственост на Славка
Маркова Денкова;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.21:
площ: 26 095 кв. м, нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.22:
площ: 632 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.23:
площ: 2169 кв. м, нива, собственост на „Серес“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 11171.93.116:
площ: 3126 кв. м, пасище, собственост на Гено
Андреев Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11171.93.117:
площ: 1084 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.93.118:
площ: 3562 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.14:
площ: 2629 кв. м, пасище, собственост на Ангел
Иванов Колчов;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.15:
площ: 2374 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.16:
площ: 658 кв. м, пасище, собственост на Невенка
Петрова Рангелова;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.17:
площ: 336 кв. м, пасище, собственост на Невенка
Петрова Рангелова.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
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поземлен имот с идентификатор 11171.50.16:
дере, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 898 кв. м, площ след промяната: 897 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 11171.48.8:
площ: 1500 кв. м, нива, собственост на Първан
Иванов Церовски;
поземлен имот с идентификатор 11171.48.9:
площ: 1000 кв. м, нива, собственост на Иван
Ангелов Иванов и Георги Лазаров Първанов;
поземлен имот с идентификатор 11171.48.10:
площ: 1000 кв. м, нива, собственост на Ангел
Лазаров Първанов;
поземлен имот с идентификатор 11171.48.12:
площ: 3218 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.49.52:
площ: 6325 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.2:
площ: 1501 кв. м, нива, собственост на Първан
Иванов Церовски;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.3:
площ: 37 503 кв. м, нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.8:
площ: 2801 кв. м, нива, собственост на „Серес“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.10:
площ: 3002 кв. м, нива, собственост на Крум
Марков Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.13:
площ: 3000 кв. м, нива, собственост на Славка
Маркова Денкова;
поземлен имот с идентификатор 11171.50.15:
площ: 690 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.93.1:
площ: 1391 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.93.113:
площ: 3274 кв. м, пасище, собственост на Гено
Андреев Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.3:
площ: 3001 кв. м, пасище, собственост на Ангел
Иванов Колчов;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.4:
площ: 3001 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11171.94.8:
площ: 3104 кв. м, пасище, собственост на Невенка
Петрова Рангелова.
III. С. Габровница, EK ATTE 14180, община
Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-299
от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 14180.7.32:
площ: 2717 кв. м, нива, собственост на Кирил
Йорданов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.151:
площ: 473 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 14180.8.152:
площ: 420 кв. м, нива, собственост на Петко
Игнатов Петков Смърдански;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.153:
площ: 747 кв. м, нива, собственост на Виолета
Благоева Занкова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.154:
площ: 701 кв. м, нива, собственост на Виолета
Благоева Занкова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.155:
площ: 2693 кв. м, нива, собственост на Дамян
Георгиев Дамянов;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.156:
площ: 1517 кв. м, нива, собственост на Павлина
Симова Филипова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.157:
площ: 2781 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Маринова Митрошанова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.158:
площ: 3431 кв. м, нива, собственост на „Топ
агро“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.159:
площ: 3177 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Маринова Митрошанова;
поземлен имот с идентификатор 14180.28.22:
площ: 8524 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 14180.255.48:
площ: 2285 кв. м, за друг вид производствен,
ск ла дов обек т, собс т венос т на Коопера ц и я
„Спестовност“;
поземлен имот с идентификатор 14180.257.20:
площ: 42 982 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 14180.257.21:
площ: 941 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 14180.257.22:
площ: 717 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Община Монтана;
сграда с идентификатор 14180.255.48.1: площ:
61 кв. м, сграда за търговия, собственост на Кооперация „Спестовност“.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 14180.7.29:
площ: 2719 кв. м, нива, собственост на Кирил
Йорданов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.14:
площ: 3195 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Маринова Митрошанова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.15:
площ: 3480 кв. м, нива, собственост на „Топагро“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.16:
площ: 2860 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Маринова Митрошанова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.17:
площ: 1594 кв. м, нива, собственост на Павлина
Симова Филипова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.18:
площ: 2900 кв. м, нива, собственост на Дамян
Георгиев Дамянов;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.19:
площ: 779 кв. м, нива, собственост на Виолета
Благоева Занкова;
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поземлен имот с идентификатор 14180.8.20:
площ: 864 кв. м, нива, собственост на Виолета
Благоева Занкова;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.21:
площ: 479 кв. м, нива, собственост на Петко
Игнатов Петков Смърдански;
поземлен имот с идентификатор 14180.8.22:
площ: 663 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 14180.28.15:
площ: 10 279 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 14180.255.7:
площ: 2369 кв. м, за друг вид производствен,
ск ла дов обек т, собс т венос т на Коопера ц и я
„Спестовност“;
поземлен имот с идентификатор 14180.257.1:
площ: 41 926 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Община Монтана;
сграда с идентификатор 14180.255.7.1: площ:
61 кв. м, сграда за търговия, собственост на Кооперация „Спестовност“.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

1289

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-55
от 24 януари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.01.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

1290

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-56
от 24 януари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.05.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

1291

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-57
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение 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. Сборище, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1292

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение 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. Оризари, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1293

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение 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. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1294

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1295

ЗАПОВЕД № РД-18-61
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение 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. Боров дол, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1296

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-62
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение 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. Близнец, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1297

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение 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. Сърцево, община Твърдица, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1298

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-64
от 24 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

1299

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1757
от 29 януари 2020 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 Закона за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5913 от
29.01.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с
предоставени права за управление на областния
управител на област Бургас, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 07079.604.265 с
площ 3573 кв. м, намиращ се в Промишлена зона
„Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

1259

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3640-П
от 29 януари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1552 от 25.07.2013 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71
от 2013 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5914 от
29.01.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област Добрич, представляващ: урегулиран поземлен имот
ХІІІ (за училище) в кв. 11 по плана на с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари, област Добрич,
с площ 5000 кв. м, заедно с построените в имота
сгради (бивше училище): сграда на 2 етажа със
застроена площ 235 кв. м, масивна конструкция,
сграда на 1 етаж със застроена площ 77 кв. м,
масивна конструкция, сграда на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м, масивна конструкция, и
сграда на 1 етаж със застроена площ 80 кв. м,

С Т Р.
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полумасивна конструкция (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 45 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6700 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1260

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3641-П
от 29 януари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1664 от 13.09.2016 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 75
от 2016 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5915 от
29.01.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.501.1991, с площ 3302 кв. м,
намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област
Добрич, да се извърши чрез електрoнен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
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2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 23 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 600 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 3000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1261

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3642-П
от 29 януари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1604 от 26.02.2015 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 20
от 2015 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5916 от
29.01.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: урегулиран поземлен
имот І с площ 12 200 кв. м в кв. 3 по плана на
с. Кочмар, община Тервел, област Добрич (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. начална тръжна цена – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1262

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3643-П
от 29 януари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1572 от 19.05.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 45
от 2014 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5917 от
29.01.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 02508.80.2 с площ 3155 кв. м, намиращ
се на ул. Теменуга, гр. Балчик, община Балчик,
област Добрич, ведно с построените в имота
сгради, както следва: а) сграда с идентификатор
02508.80.2.1 на 1 етаж със застроена площ 61 кв. м,
масивна конструкция; б) сграда с идентификатор
02508.80.2.2 на 1 етаж със застроена площ 27 кв. м,
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масивна конструкция; в) сграда с идентификатор 02508.80.2.3 на 1 етаж със застроена площ
8 кв. м, масивна конструкция (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 235 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 9000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 35 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1263

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 25
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одобрява
изменение на действащия общ устройствен план
(ОУП) на община Гурково в частта му за ПИ
с идентификатор 22767.224.100 по КК на с. Паничерево, като за имота се отреди устройствена
зона – Ос – ваканционно селище.

1334

Председател:
Г. Гочев

РЕШЕНИЕ № 26
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одобрява
изменение на действащия общ устройствен план
(ОУП) на община Гурково в частта му за ПИ с
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идентификатор 22767.217.3 по КК на с. Паничерево, местност Нов юрт, като за имота се отреди
устройствена зона – Ос – ваканционно селище.
Председател:
Г. Гочев

1335

РЕШЕНИЕ № 27
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одобрява
изменение на действащия общ устройствен план
(ОУП) на община Гурково в частта му за ПИ с
идентификатор 18157.33.6 по КК на гр. Гурково,
местност Маращо, като за имота се отреди предимно производствена устройствена зона – Пп.
Председател:
Г. Гочев

1336

7. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Стоянчова чешма-2“,
разположена на територията на община „Родопи“,
област Пловдив, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х [m]

Y [m]

1.

4659755,2

323309,9

2.

4659674,7

323347,9

3.

4659366,5

323256,7

4.

4659086,0

323274,3

5.

4659316,4

322935,2

6.

4659324,0

322943,8

7.

4659366,8

323058,3

8.

4659409,5

323051,3

9.

4659494,2

323117,9

10.

4659520,6

323112,7

11.

4659593,0

323098,5

12.

4659622,2

323141,3

13.

4659626,3

323143,0

14.

4659723,3

323131,0

15.
4659743,6
323128,4
1320
14. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския
градски съд – граж данска колегия, обявен с
решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 32 от 8.10.2019 г.,
както следва: дата – 20 март 2020 г., час – 9,00,
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място – сградата на Националния институт на
правосъдието, София, ул. Екзарх Йосиф № 14,
зала № 42.
2. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжния
съд – Враца – наказателна колегия, обявен с
решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 32 от 8.10.2019 г.,
както следва: дата – 27 март 2020 г., час – 9,00,
място – сградата на Националния институт на
правосъдието, София, ул. Екзарх Йосиф № 14,
зала № 42.
1386
35. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление
№ 7 от 21.01.2020 г. възлага на „Форъс“ – ООД,
ЕИК 127557042, адрес: Шумен, ул. Владайско
въстание № 5, вх. 2, ет. 7, ап. 43: 1/2 ид.ч. от
недвижим имот с идентификатор 73626.508.33.10
съгласно скица на сграда № 15-919007-10.12.2018 г.
на СГК К – Търговище, със заст роена площ
17 кв. м, а съгласно нотариален акт № 176, том
III, рег. № 4720, дело № 240 от 10.10.2002 г.: гараж
№ 6 с площ 14,78 кв. м в кв. Запад 1, при граници
за гаража: изток – тревна площ, запад – улица,
север – гараж № 5 на Илия Варсамов, юг – улица,
отдолу – земя, отгоре – покрив, построен върху
общинска земя, за която е отреден имот № II,
при граници: изток – бул. Трайко Китанчев, запад – улица, север – имот № I, училище и салон,
юг – бул. Сюрен, в квартал 5 по плана на града.
1358
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с пос
тановление № С190013-091-0000199/26.03.2019 г.
възлага на „Авент“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ
112591053, адрес: Пазарджик, ул. Владислав № 39,
представлявано от управителя Таня Петкова
Чолакова, следния недвижим имот: производствен обект, представляващ 6-етажен масивен
ин женерен корпус на 780 к в. м, пост роен в
УПИ ХХІV – административна и производствена дейност, в кв. 30 по регулационния план на
с. Драгор, заедно с 1877 кв. м идеални части от
УПИ ХХІV – административна и производствена дейност, целият на 2050 кв. м в кв. 30 – без
площта от 173 кв. м, върху която е построена
едноетажна масивна сграда в незавършен вид
и самата тази едноетажна масивна сграда в
незавършен вид, при граници и съседи: УПИ
ХV – административна и производствена дейност;
УПИ ХХ – паркинг; площадно пространство и
улица, съгласно нотариален акт № 76, том ІІ, рег.
№ 5395, н.д. № 265/2003 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
1280
60. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис
Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление № С190013-091-0001012/4.12.2019 г.
в ъ з л а г а н а „ В а й з И н в е с т “ – Е О ОД , Е И К
по БУЛС ТАТ 202705801, а д рес: Пазард ж ик,
ул. Белмекен № 7, ап. 1, представл явано от
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управителя Янислав Игнатов Марков, следния
недвижим имот: поземлен имот, който по нотариален акт е с № 022238, образуван от имоти
№ 022011 и № 022010, с площ 9,775 дка, с начин
на трайно ползване нива, четвърта категория,
намираща се в м. Сазлъка в землището на
гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, при граници и
съседи: № 022136, напоителен канал на Община
Пазарджик – В, № 022127, полски път на Община
Пазарджик – ОБ, № 022135, напоителен канал
на Община Пазарджик – В, и № 022012, нива
на Анка Василева Чернева, а по скица с идентификатор 55155.22.238 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-13-166 от
2.02.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик,
с площ 9774 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс, с адрес
на имота: Пазарджик, м. Сазлъка, при съседи:
55155.22.127, 55155.22.136, 55155.22.12, 55155.22.135.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията
по вписванията по местонахождението на имота.
1281
4. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурси за следните
академични длъжности: професор в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,
специалности: „Хорово дирижиране“ – един,
„Флейта“ – един; доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство, специалности: „Пеене в народен хор с хорознание“ – един,
„Обработка на български народни танци“ – един;
главен асистент в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство, специалности:
„Полифония, Инструментознание и Оркестрация“ – един, „Поп и джаз китара“ – един; в област
на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…, специалности: „Методика на обучението по
музика“ (Информационни и комуникационни
технологии в обучението по музика и Педагогическа практика) – един, „Психология“ (Педагогическа, възрастова и обща психология) – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в сградата на ректората на
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив,
адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2,
стая № 34; тел. 0877 88 49 55. Приемно време: от
10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
1324
139. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява за
нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ следните
конкурси: професор на 0,50 длъжност в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве и научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“ – един; доцент в област на висше образование
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7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Дерматология и венерология“ – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.
1325
140. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява следните
конкурси: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Медицина на бедствените ситуации“ за нуждите на Катедрата по превантивна
медицина на ФОЗ – един; доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве и научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна
медицина на ФОЗ – един; гл. асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве и научна специалност „Хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.)“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи
на ФОЗ – един; гл. асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве
и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова,
комунална, училищна, радиационна и др.)“ за
нуждите на Катедрата по трудова медицина на
ФОЗ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и
подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359
2 9432 579 – сектор „Наука“.
1326
323. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „Обща хирургия“ – един,
в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за
нуждите на Клиниката по онкологична хирургия
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
1278
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент за нуждите на Филиал – Хасково: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве по научна специалност
„Управление на здравните грижи“, за специалност
„Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: МФ – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468.
1323
533. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява, че прекратява процедурата по
конкурс за заемане на академична длъжност
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доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина по научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ към катедра „Анатомия“
на Медицинския факултет – един (ДВ, бр. 6 от
2020 г.). За информация: МФ – ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468.
1328
376. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, пре
обявява конкурси за редовни и задочни докторанти
по: 3.8. Икономика: „Икономика и управление в
транспорта“ – 1 бр. редовна, 5.1. Машинно инженерство: „Автомобилна техника“ – 1 бр. редовна,
5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
„Електроснабдяване и електрообзавеждане в
транспорта“ – 2 бр. редовна, 5.3. Комуникационна
и компютърна техника: „Осигурителна техника
и системи“ – 1 бр. задочна, „Теоретични основи
на комуникационната техника“ – 1 бр. редовна, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация:
„Управление и експлоатация на железопътния
транспорт“ – 1 бр. задочна, „Транспортни системи
и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна, 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия: „Приложна
механика“ – 1 бр. редовна, „Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни
пътища“ – 1 бр. задочна, „Проектиране, строителство и поддържане на железопътни пътища
и съоръжения“ – 1 бр. задочна, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи:
заявление (по образец); автобиография; диплома
за „магистър“ или нотариално заверено копие и
приложението към нея; медицинско свидетелство,
издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата
на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на
публикации, ако има такива; копие от документ
за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; касова бележка
за платена такса за кандидатстване – по 30 лв.
за изпитите по специалността и чужд език. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/97-09-209.
1255
39. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане
на академични длъжности: професор в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (Финанси) – един; доцент в
професионално направление 3.7. Администрация
и управление – един; доцент в професионално
направление 3.8. Икономика – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават във висшето
у чилище на адрес: Пловдив, бул. Кук ленско
шосе 13, тел. 032/622 522.
1327
33. – Институтът по молекулярна биология
„Акад. Румен Цанев“ при БАН – София, обявява
конкурс за един главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност
„Молекулярна биология“, за нуждите на секция
„Молекулярна биология на клетъчния цикъл“
със срок за подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справ-
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ки и документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4,
тел. 872-80-50.
1321
49. – Институтът по оптически материали и
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурси за професори: един по
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите
процеси“ и един по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност
„Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя“, двата със срок 2 месеца
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 9793501.
1279
68. – Националният археологически институт
с музей към БАН – София, обявява конкурси за
главен асистент по направление 2.2. История и
археология за нуждите на: Секция за антична
археология, профил „Гръцка култура по Западното Черноморие (VІ – І в. пр. Хр.)“ – един, и
профил „Археология на римската епоха и късната античност (І – VІ в.)“ – един; Секция за
средновековна археология, профил „Археология
на късното средновековие (ХІV – началото на
ХVІІІ в.)“ – един; Филиал на НАИМ – БАН,
Шумен, профил „Археология на ранното средновековие (VІІІ – ХІ в.)“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Съборна № 2, тел.
02/988-24-06.
1256
8. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Божурово, община Върбица – 05075.3.42, 05075.3.43, 05075.3.44,
05075.3.46, 05075.3.47, 05075.3.49, 05075.3.50,
05075.3.51, 05075.3.52 , 05075.3.77, 05075.3.79,
05075.3.80, 05075.3.210, 05075.3.404, 05075.3.412,
05075.4.1, 05075.4.18, 05075.4.19, 05075.4.22 5,
05075.12.212, 05075.27.42, 05075.27.43, 05075.27.44,
05075.27.45, 05075.27.50, 05075.27.220, 05075.27.221,
05075.30.236, 05075.31.14, 05075.32.440, 05075.32.477,
05075.33.1, 05075.33.8, 05075.33.16, 05075.33.29,
05075.34.254, 05075.35.233, 05075.35.405, 05075.35.407,
05075.36.6, 05075.36.232, 05075.36.488; за с. Бяла
река, община Върбица – 07692.10.201, 07692.10.238,
07692.11.153, 07692.17.500, 07692.25.1, 07692.25.240,
07692.25.244, 07692.25.259, 07692.27.303, 07692.28.301,
07692.28.334, 07692.29.327, 07692.37.325, 07692.37.338,
07692.42.326, 07692.100.245, 07692.100.615; за гр. Върбица, община Върбица – 12766.2.56, 12766.3.8,
12766.4.11, 12766.4.16, 12766.5.33, 12766.5.37,
12766.6.59, 12766.6.60, 12766.6.62, 12766.11.761,
12766.12.12, 12766.13.787, 12766.13.788, 12766.13.789,
12766.25.10, 12766.25.11, 12766.25.12, 12766.33.43,
12766.36.62, 12766.36.65, 12766.37.23, 12766.37.27,
12766.37.28, 12766.37.29, 12766.37.30, 12766.37.31,
12766.37.32, 12766.37.37, 12766.37.39, 12766.38.1,
12766.39.26, 12766.50.40, 12766.50.41, 12766.50.42,
12766.50.45, 12766.50.54, 12766.50.55, 12766.50.56,
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12766.51.35, 12766.51.37, 12766.51.38, 12766.51.40,
12766.58.16, 12766.60.1, 12766.60.2, 12766.60.3,
12766.6 0.4, 12766.6 0.9, 12766.79.7, 12766.79.8,
12766.79.13, 12766.79.14, 12766.79.15, 12766.79.16,
12766.79.17, 12766.79.18, 12766.79.19, 12766.79.44,
12766.79.46, 12766.79.53, 12766.79.54, 12766.79.58,
12766.79.61, 12766.79.65, 12766.79.69, 12766.79.72,
12766.79.73, 12766.79.79, 12766.79.83, 12766.79.90,
12766.79.124, 12766.82.5, 12766.82.6, 12766.82.8,
12766.82.9, 12766.82.12, 12766.82.13, 12766.82.14,
12766.82.15, 12766.92.1, 12766.92.2, 12766.92.3,
12766.92.4, 12766.92.5; за с. Иваново, община Върбица – 32113.1.35, 32113.1.36, 32113.1.122, 32113.3.44,
32113.3.45, 32113.3.46, 32113.11.1, 32113.11.14,
32113.11.98, 32113.11.138, 32113.20.195, 32113.20.196,
32113.21.11, 32113.21.12, 32113.22.6, 32113.22.7,
32113.22.8, 32113.22.10, 32113.22.11, 32113.22.12,
32113.22.13, 32113.22.17, 32113.22.18, 32113.22.20,
32113.22.23, 32113.22.24, 32113.22.40, 32113.22.41,
32113.22.43, 32113.22.105, 32113.22.192, 32113.22.194,
32113.23.193, 32113.27.23, 32113.27.24, 32113.27.143,
32113.30.53, 32113.30.54, 32113.31.115, 32113.31.119,
32113.33.76, 32113.33.115, 32113.33.117, 32113.34.33,
32113.34.150, 32113.35.2, 32113.35.3, 32113.35.4,
32113.35.8, 32113.35.9, 32113.35.10, 32113.35.13,
32113.35.40, 32113.35.41, 32113.35.115, 32113.35.168,
32113.100.185, 32113.100.186; за с. Конево, община Върбица – 38306.1.79, 38306.1.118, 38306.1.128,
38306.1.171, 38306.2.1, 38306.2.2, 38306.2.3, 38306.2.21,
38306.2.22, 38306.2.208, 38306.3.9, 38306.3.53,
38306.4.8, 38306.4.17, 38306.4.18, 38306.6.8, 38306.6.9,
38306.6.28, 38306.6.167, 38306.7.6, 38306.9.161,
38306.10.2, 38306.10.13, 38306.10.14, 38306.10.59,
38306.14.48, 38306.15.1, 38306.15.19, 38306.15.20,
38306.15.23, 38306.15.25, 38306.16.158, 38306.21.40,
38306.21.75, 38306.21.76, 38306.21.135, 38306.21.237,
38306.22.83, 38306.22.141, 38306.23.27, 38306.23.165,
38306.32.133, 38306.32.149, 38306.33.7, 38306.33.9,
38306.33.10, 38306.33.11, 38306.33.12, 38306.33.13,
38306.33.136, 38306.33.169, 38306.36.127, 38306.37.2,
38306.37.4, 38306.37.7, 38306.37.14, 38306.37.19,
38306.37.129, 38306.37.131, 38306.37.132, 38306.38.1,
38306.38.10, 38306.38.16, 38306.38.72; за с. Крайгорци, община Върбица – 39298.12.21, 39298.12.48,
39298.13.11, 39298.14.4, 39298.14.47, 39298.14.48; за
с. Кьолмен, община Върбица – 41054. 21.10; за
с. Ловец, община Върбица – 43949.1.98, 43949.6.24,
43949.6.2 8, 43949.6.29, 43949.6.70, 43949.6.73,
43949.6.74, 43949.6.94, 43949.6.96, 43949.2 4.2 ,
43949.24.3, 43949.24.65, 43949.25.11, 43949.25.16,
43949.25.82, 43949.25.83, 43949.25.85, 43949.25.103,
43949.33.136, 43949.34.78, 43949.34.79, 43949.34.81,
43949.34.191, 43949.35.4, 43949.35.195, 43949.35.276,
43949.36.5, 43949.36.12, 43949.36.209, 43949.36.210,
439 49. 3 6 . 211; за с. Ма ломир, о бщина Вър бица – 4 67 73.18 . 2 70 , 4 67 73.19.1 3, 4 67 73.19. 2 8 0 ,
46773.21.6, 46773.21.9, 46773.21.11, 46773.21.16,
46773.21.17, 46773.21.20, 46773.21.22, 46773.21.283,
46773.21.284, 46773.24.1, 46773.24.2, 46773.24.3,
46773.2 4.4, 46773.2 4.5, 46773.2 4.6, 46773.2 4.8,
46773.24.9, 46773.24.10, 46773.24.11, 46773.24.12,
46773.24.33, 46773.24.34, 46773.24.42, 46773.24.43,
46773.24.76, 46773.24.81, 46773.24.121, 46773.24.286,
46773.24.287, 46773.24.288, 46773.24.289, 46773.25.2,
46773.25.3, 46773.25.4, 46773.25.77, 46773.25.80,
46773.25.114, 46773.26.14, 46773.26.105; за с. Менгишево, община Върбица – 47785.3.50, 47785.3.56,
47785.3.58, 47785.6.163, 47785.11.35, 47785.11.155,
47785.17.83, 47785.17.84, 47785.17.85, 47785.22.21,
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47785.22.87, 47785.22.93, 47785.22.183, 47785.26.16,
47785.26.109, 47785.29.16, 47785.29.17, 47785.29.32,
47785.29.128, 47785.29.168, 47785.30.132, 47785.31.145,
47785.32.133, 47785.33.4, 47785.33.8, 47785.33.14,
47785.33.37, 47785.33.125, 47785.33.135, 47785.36.19,
47785.36.36, 47785.36.59, 47785.36.112, 47785.36.142,
47785.39.34, 47785.39.55, 47785.39.62, 47785.39.63,
47785.39.64, 47785.43.10, 47785.43.11, 47785.43.211;
за с. Методиево, община Върбица – 47915.15.230,
47915.18.224, 47915.18.257, 47915.21.8, 47915.30.251,
47915.30.263; за с. Нова Бяла река, община Върбица – 51785.4.45, 51785.4.46, 51785.4.210, 51785.5.3,
51785.5.28, 51785.6.1, 51785.6.2, 51785.6.3, 51785.7.3,
51785.7.101, 51785.14.101, 51785.14.126, 51785.14.129,
51785.14.130, 51785.15.1, 51785.17.68, 51785.19.60,
51785.2 0.10 8; за с. Стан янци, община Върбица – 68847.1.20, 68847.1.21, 68847.3.41, 68847.4.25,
68847.4.26, 68847.4.27, 68847.4.2 8, 68847.5.22 ,
68847.5.23, 68847.7.182, 68847.8.180, 68847.9.177,
68847.10.176, 68847.12.165, 68847.13.178, 68847.13.181,
68847.16.35, 68847.16.36, 68847.16.37, 68847.16.39,
68847.16.41, 68847.16.42, 68847.58.188, 68847.59.137,
68847.62.142, 68847.62.143, 68847.62.144, 68847.62.146,
6 8 8 47.101.17 0; за с. С ушина , о бщина Върбица – 70398.5.6, 70398.7.12, 70398.18.1, 70398.18.27,
70398.18.29, 70398.20.26, 70398.20.27, 70398.39.15,
7 0 3 9 8 . 51 . 2 7, 7 0 3 9 8 . 2 0 1 .1 31 , 7 0 3 9 8 . 2 0 1 .1 3 8 ,
70398.201.943, 70398.202.2, 70398.202.4, 70398.202.7,
70398.202.22, 70398.202.63, 70398.202.67, 70398.202.69,
7 0 3 9 8 . 2 0 2 .75, 7 0 3 9 8 . 2 0 2 .10 4 , 7 0 3 9 8 . 2 0 2 .9 3 7,
70398.202.945, 70398.205.9, 70398.205.10, 70398.205.13,
70398.205.30, 70398.205.80, 70398.207.16, 70398.207.39,
70398.207.66, 70398.211.26, 70398.211.27, 70398.212.3,
70398.212.10, 70398.212.11, 70398.212.64, 70398.212.65,
7 0 3 9 8 . 21 2 .7 7, 7 0 3 9 8 . 21 2 .7 8 , 7 0 3 9 8 . 21 2 .1 0 8 ,
7 0 39 8 . 21 2 .111, 7 0 39 8 . 21 2 .11 3, 7 0 39 8 . 21 2 . 2 2 3,
7 0 3 9 8 . 21 3.10 6 , 7 0 3 9 8 . 21 3. 2 2 4 , 7 0 3 9 8 . 214 . 59,
7 0 3 9 8 . 214 . 3 5 8 , 7 0 3 9 8 . 21 5. 2 53 , 7 0 3 9 8 . 216 . 21 ,
7 0 39 8 . 216 .10 7, 7 0 39 8 . 216 .143 , 7 0 39 8 . 216 .1 5 6 ,
7 0 39 8 . 216 .1 57, 7 0 39 8 . 216 .1 5 8 , 7 0 39 8 . 216 .1 59,
7 0 39 8 . 216 .16 0 , 7 0 39 8 . 216 .161 , 7 0 39 8 . 216 .162 ,
7 0 39 8 . 216 .16 4 , 7 0 39 8 . 216 .16 3 , 7 0 39 8 . 216 .19 5,
7 0 39 8 . 216 .19 6 , 7 0 39 8 . 216 .19 7, 7 0 39 8 . 216 .19 8 ,
7 0 39 8 . 216 . 2 0 3, 7 0 39 8 . 216 . 2 0 5, 7 0 39 8 . 216 . 2 0 9,
70 39 8 . 216 . 21 2 , 70 39 8 . 216 . 3 0 2 , 70 39 8 . 216 . 3 0 4 ,
7 0 39 8 . 216 .9 52 , 7 0 39 8 . 216 .9 53, 7 0 39 8 . 216 .9 5 4 ,
7 0 39 8 . 216 .9 6 0 , 7 0 39 8 . 216 .9 61 , 7 0 39 8 . 216 .9 62 ,
70398.218.44, 70398.218.49, 70398.218.944, 70398.219.6,
70398.219.10, 70398.219.19, 70398.219.23, 70398.219.27,
70398.219.41, 70398.219.44, 70398.219.45, 70398.219.86,
70398.219.87, 70398.219.88, 70398.219.97, 70398.220.1,
70398.220.2, 70398.220.90, 70398.220.235, 70398.221.8,
70398.221.89, 70398.221.234, 70398.222.45, 70398.223.1,
70398.223.51, 70398.223.70, 70398.224.56, 70398.224.60,
70398.224.120, 70398.224.254; за с. Тушовица, община Върбица – 73537.2.180, 73537.5.3, 73537.5.228,
73537.7.7, 73537.7.8, 73537.7.19, 73537.7.21, 73537.9.22,
73537.9.145, 73537.9.215, 73537.16.11, 73537.17.1,
73537.17.7, 73537.17.9, 73537.17.14, 73537.17.10 0,
73537.18.138, 73537.18.143, 73537.18.161, 73537.18.223,
73537.19.141, 73537.28.1, 73537.28.2, 73537.28.6,
73537.28.7, 73537.28.50, 73537.28.56, 73537.28.219,
73537.30.78, 73537.30.86, 73537.30.148, 73537.30.183,
73537.32.3, 73537.32.4, 73537.32.5, 73537.32.79,
73537.32.82, 73537.32.166, 73537.33.6, 73537.33.7,
73537.33.8, 73537.33.9, 73537.33.10, 73537.33.11,
73537.33.12, 73537.33.13, 73537.33.14, 73537.33.20,
73537.33.147, 73537.36.20, 73537.36.137, 73537.36.169,
73537.36.218, 73537.39.98, 73537.39.221, 73537.41.1,
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73537.41.2, 73537.41.4, 73537.41.5, 73537.41.8, 73537.41.9,
73537.41.10, 73537.41.11, 73537.41.12, 73537.41.13,
73537.41.14, 73537.41.15, 73537.42.3, 73537.42.108,
73537.42.109, 73537.42.115, 73537.42.116, 73537.42.168,
73537.51.4, 73537.51.9, 73537.51.80, 73537.51.90,
73537. 59.2 , 73537.61.4, 73537.61.6 , 73537.61.7,
73537.61.25, 73537.92.1, 73537.92.3, 73537.92.205,
73537.131.3, 73537.131.4; за с. Чернооково, община
Върбица – 81222 .2 .6 4, 81222 .2 .98 , 81222 . 5.17,
81222.5.18, 81222.5.19, 81222.6.36, 81222.6.38,
81222.6.45, 81222.6.46, 81222.8.99, 81222.8.10 0,
81222.24.32, 81222.25.19, 81222.25.20, 81222.25.21,
81222.25.219. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проектите и да
изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
1300
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Външно ел. захранване на апартаментен хотел
две звезди – сграда „Б“ в ПИ 51500.84.40 по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу, подобект: Кабели 0,4 kV“.
Трасето на кабела 0,4 kV започва от съществуващ
БКТП „Арт“ в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ
51500.83.51 и завършва до табло мерене, монтирано на фасадата на сграда „Б“ в ПИ 515100.84.40
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Дължината на
трасето е общо 127 м, като 56 м попадат в ПИ
51500.83.51 – земеделска територия, 9 м попадат
в ПИ 51500.84.45 – урбанизирана територия, и
62 м попадат в ПИ 51500.84.40 – урбанизирана
територия. Определя се сервитут по 0,9 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са 101 кв. м изцяло в ПИ
51500.83.51 – земеделска територия. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10,
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Несебър.
1307
5. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Подземно трасе на кабелна линия НН
0,4 kV от МТП – с. Стоил войвода, до ГРТ на УПИ
І-33, кв. 50 по ПУП на с. Стоил войвода, община
Нова Загора“, с който се засяга ПИ 69314.4.4 по
КККР на с. Стоил войвода, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1329
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6. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Външно ел. захранване на ППС SLV
154 (Научене) в ПИ с идентификатор 51161.65.16
по КККР на с. Научене, община Нова Загора“,
с който се засягат ПИ 51161.47.13; 51161.15.19 и
51161.15.22 по КККР на с. Научене, община Нова
Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1330
5. – Община Хисаря на основание чл. 129,
а л. 1 о т ЗУ Т у ведом я ва за и н т ересова н и т е,
че с Решение № 34, взето с протокол № 4 от
23.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря,
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за преотреждането на УПИ – „За училище“, и
УПИ – „За детска градина“, кв. 29 по плана на
с. Мътеница, община Хисаря, частна общинска
собственост, в УПИ за жилищно застрояване,
като: заличава улица с о.т. 68-69 и образува
нова улица с о.т. 68-141-142-143-144-145-146-147148-149-150-151-152 между кв. 26 и кв. 29; в кв. 26
заличава УПИ IV – „За църква“, и образува
УПИ IV-357 – „Жилищно строителство“, като
северната му граница се измества по имотната
граница на ПИ 54, УПИ V – „Озеленяване“,
УПИ VI-360 – „Жилищно строителство“, като
границата с УПИ І-183 се измества по имотната
граница между ПИ 183 и ПИ 360, а уличната
регулация се измества по имотните граници
на ПИ 54, ПИ 186 и ПИ 360; в кв. 29 заличава УПИ – „За училище“, и УПИ – „За детска
градина“, и образува УПИ І-361 – „За жилищно
застрояване“, УПИ ІІ – „Озеленяване“, УПИ
ІІІ-362 – „За жилищно застрояване“, и У ПИ
IV-363 – „За жилищно застрояване“, съгласно
зачерквания, линии и надписи в кафяв и зелен цвят за регулацията, с градоустройствени
показатели: зона Жм, нискоетажно свободно
застрояване, височина – до 10 м, плътност – до
60 %, озеленяване – мин. 40 %; Кинт. – 1,2, по
червени пунктирани линии и котировки в черно
и надписи в синьо на матрицата за застрояването
на приложения проект. Преписката се намира в
сградата на общинската администрация – Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа
всеки присъствен ден. Решението може да бъде
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.
1339
239. – Община с. Якимово, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ обявява
на заинтересуваните лица, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за ново въздушно ел. захранване
20 kV (основно и резервно), етап: КС „Расово“,
обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Проектът е изложен в
сградата на Община Якимово – стая № 11. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ всички заинтере-
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сувани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1352

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Живко Николов Панев
от с. Бозвелийско, община Провадия, против
Решение № 3-31 от 23.12.2019 г., прието от Общинския съвет – гр. Провадия, с което е определен
размерът на такса „Битови отпадъци“ за 2020 г.
По оспорването е образувано адм. д. № 111/2020 г.
по описа на Административния съд – Варна, ХХV
състав, насрочено за 19.03.2020 г. от 10,30 ч.
1311
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е депозиран протест на прокурор при
Кюстендилската окръжна прокуратура срещу Наредбата за пожарната безопасност на територията
на община Дупница, като се иска обявяването
є за нищожна – приета без законова делегация.
По протеста е образувано адм.д. № 21/2020 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 1.04.2020 г. от 10 ч.
1370
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е депозиран протест на прокурор при
Кюстендилската окръжна прокуратура срещу Наредбата за пожарната безопасност на територията
на община Бобошево, като се иска обявяването
є за нищожна – приета без законова делегация.
По протеста е образувано адм.д. № 617/2019 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 1.04.2020 г. от 10 ч.
1371
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 31/2020 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 52,
ал. 1, т. 4 и чл. 63, ал. 2 от Наредбата на Общинския съвет – гр. Бойчиновци, за определяне
размера на местните данъци, приета с Решение
№ 25, протокол № 5 от 7.02.2008 г. (приети изм.
с Решение № 132, протокол № 18 от 29.01.2009 г.)
(приети изм. и доп. с Решение № 247, протокол
№ 30 от 28.01.2010 г.) (приети изм. и доп. с Решение № 361, протокол № 43 от 27.01.2011 г.) (приети
изм. и доп. с Решение № 305, протокол № 30
от 20.12.2013 г.) (приети изм. и доп. с Решение
№ 432, протокол № 44 от 29.01.2015 г., в сила от
1.01.2015 г.) (приети изм. и доп. с Решение № 137,
протокол № 12 от 28.09.2016 г.) (приети изм. с
Решение № 257, протокол № 24 от 16.08.2017 г.)
(приети изм. с Решение № 290, протокол № 28 от
6.12.2017 г.) (приети изм. и доп. с Решение № 439,
протокол № 47 от 31.01.2019 г.) на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, от-
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ветник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци,
чрез председателя и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 31/2020 г. е насрочено
за 13.03.2020 г. от 10,15 ч.
1313
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 Наредбата за
определяне на местните данъци на територията
на община Брацигово, приета с Решение № 28 от
28.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Брацигово.
По протеста е образувано адм.д. № 49 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.,
насрочено за разглеждане на 19.02.2020 г. от 9,45 ч.
1368
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу Наредбата за пожарната безопасност на територията
на община Гулянци (приета с Решение № 191 от
27.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Гулянци),
по което е образувано адм. д. № 1411/2019 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
1314
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
Наредбата за пожарната безопасност и защита на
населението на територията на община Червен
бряг (приета с Решение № 102 от 21.03.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Червен бряг), по което
е образувано адм. д. № 14/2020 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
1348
Административният съд – Пловдив, II състав,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че от Окръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване на чл. 32, ал. 4,
чл. 37, ал. 2, предложение последно, чл. 52, ал. 1,
т. 2 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за определянето
размера на местните данъци на Община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 194/2020 г.
по описа на Административния съд – Пловдив,
II състав, със страни: оспорващ – Окръжната
прокуратура – Пловдив, ответник – Общинският
съвет – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 14.04.2020 г. от 9 ч.
1349
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу Наредба № 3 за
противопожарна безопасност на Общинския съвет – гр. Куклен, приета с Решение № 8, взето
с протокол № 5 от 7.11.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен, по което е образувано адм.д.
№ 214/2020 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
1369
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Ким Василевич
Петров срещу чл. 46, ал. 3 и § 2, т. 7, буква „б“
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от допълнителните разпоредби от Наредбата за
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична
община, приета от Столичния общински съвет
с Решение № 364 по протокол № 25.06.2015 г., по
което е образувано адм. д. № 13573/2019 г. по опи
са на Административния съд – София-град, VІІІ
тричленен състав. Лицата, за които оспореният
акт е благоприятен, могат да встъпят като страни
наред с административния орган до началото на
устните състезания при всяко положение на делото, както и лица, които имат правен интерес,
могат да се присъединят към оспорването.
1312
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
о т Ок ръж на п рок у рат у ра – Хасково, срещ у
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Минерални
бани, алтернативно срещу чл. 11, ал. 1 в частта
„...от 1 март....до 30 октомври“ и ал. 2 в частта
„..от 1 март“, чл. 15, чл. 17, чл. 32, ал. 3, чл. 41,
ал. 4, чл. 45, ал. 5, чл. 46, ал. 1 в частта „... до
1 март.... и до 30 октомври“, както и в частта „...
от 1 март...“, чл. 52, ал. 1, т. 4 в частта „т. 12 и 13
на приложение № 4 към глава втора, раздел V от
Закона за местните данъци и такси“ от същата
наредба, по който е образувано адм. д. № 31/2020 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 25.03.2020 г. от 10 ч.
1308
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу Наредба № 3 – Противопожарна наредба
на територията на община Каолиново, приета с
Решение № 59 по протокол № 7 от 14.07.2004 г.
на ОбС – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 59/2020 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
9.03.2020 г. от 9,30 ч.
1342
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районната
прокуратура – Елхово, на разпоредбата на чл. 41,
ал. 1 от Наредба № 11 за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Болярово, приета с Решение № 658 от заседание
на Общинския съвет – гр. Болярово, проведено
на 20.09.2019 г., по което е образувано адм. д.
№ 26/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 19.03.2020 г. от 10 ч.
1347
Варненският районен съд, XLVIII състав, призовава Марк Антъни Лавъл, роден на 11.10.1973 г.
в Обединеното кралство Великобритания, с последен известен адрес: Варна, кв. Трошево, ул. Хан
Кубрат № 5А, ап. 8, ответник по предявения от
„Eнерго-Пpo Продажби“ иск с правно основание
чл. 124, ал. 1 във връзка с чл. 415, ал. 1, т. 3 и
ал. 3 от ГПК по гр. д. № 13612/2019 г. по описа
на ВРС, XLVIII състав, като указва на същия, че
следва да се яви в канцеларията във BPC в деловодството на XLVIII състав в срок до 20.03.2020 г.,
за да получи книжата по делото. При неявяване
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исковата молба ведно с приложенията ще се
считат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1315
Габровският районен съд уведомява Салим
Ел Бенаисати, гражданин на Нидерландия, роден
на 3.04.1985 г., без адресна регистрация на територията на Република България, че срещу него е
образувано гр. д. № 2375/2019 г. по описа на съда
въз основа на подадена от Даниела Пламенова
Тотева искова молба с правно основание чл. 127а
от СК. Ако в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ ответникът Салим Ел Бенаисати не се яви в РС – Габрово, за да получи
препис от исковата молба и приложенията или не
упълномощи представител, ще му бъде назначен
особен представител.
1338
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Хаки Кордаку, роден на
1.05.1996 г., с адрес Белгия, Брюксел, Chasse de
Anuers 292 – 2 enc etate 1000 BXL, да се яви в
канцеларията на Плевенския районен съд, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея, за отговор по чл. 131 от ГПК по гр. д.
№ 6935/2019 г., по описа на Районния съд – Плевен, заведено от Нанси Росинова Цветанова от
с. Бъркач, област Плевен, бул. Д. Константинов
№ 16, ет. 2, офис 1, по чл. 49 от СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1350
Сливенският районен съд призовава Фарук
Четин от Република Турция, с неизвестен адрес
в Република България, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда за получаване на препис
от исковата молба и приложенията по гр. д.
№ 6648/2019 г. по описа на PC – Сливен, образувано по искова молба, подадена от Даниела
Недялкова Сивова, с която са предявени претенции с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.
1316
Софийският районен съд, 128 състав, призовава
Ингмар Хердт, гражданин на Федерална репуб
лика Германия, с постоянен адрес в България:
София, ул. Цар Освободител № 16, ет. 5, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ
гражданско отделение, 128 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, в двуседмичен срок считано от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр. д. № 17528/2019 г.,
заведено от „Агенция Дипломатически Имоти
Страната“ – ЕООД, с правно основание чл. 232,
ал. 2 във връзка с чл. 92 от ЗЗД, за връчване на
исковата молба и приложенията към нея ведно
със съобщение по чл. 131 от ГПК. При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще назначи особен представител и делото ще се гледа при условията на
чл. 48 от ГПК.
1367
Софийският районен съд призовава Мохамед
Мегхит, роден на 20.03.1982 г. в гр. Ксар Шелала,
Алжир, гражданин на Алжир, без регистрация и
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постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д.
№ 64297/2019 г. по описа на Софийския районен
съд, ГО, 158 гр. състав, да се яви в двуседмичен
срок считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ в съда за получаване на
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея, предявена от Росица
Стефанова Горова-Мегхит, ЕГН 5511096655, както и
да посочи съдебен адрес в страната. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1372
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 14.01.2020 г. обявява, че в
съда на 25.11.2019 г. по мотивирано искане с вх.
№ 12742/22.11.2019 г. от Комисията за отнемане на
незаконно придобитото имущество чрез председателя Антон Томов Славчев срещу Денис Ахмедов
Салиев, ЕГН 8509085280, с постоянен адрес Русе,
ул. Стефан Стамболов № 76, и Юмгюл Исмаил
Салиева, ЕГН 8901125078, с постоянен адрес Русе,
ул. Стефан Стамболов № 76, е образувано гр. дело
№ 798/2019 г. относно отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 85 536,05 лв.
на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Иска
се отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денис Ахмедов Салиев,
ЕГН 8509085280, и Юмгюл Исмаил Салиева, ЕГН
8901125078:
– Недвижим имот, намиращ се в Русе, ул. Стефан Стамболов № 76, представляващ полума
сивна жилищна сграда, разположена в поземлен
имот с идентификатор 63427.2.971, заедно със
70/1798 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор
63427.2.971, целият с площ 1435 кв. м съгласно
нотариален акт № 109, том IV, peг. № 12236,
дело № 625/24.11.2014 г., вписан в СВ – Русе, с
вх. peг. № 15609/25.11.2014 г., акт № 13, том 40,
дело № 7667/2014 г., собственост на Денис Ахмедов Салиев, ЕГН 8509085280, и Юмгюл Исмаил
Салиева, ЕГН 8901125078.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 59 000 лв.
– Лек автомобил „Рено Туинго“, peг. № Р8563ВХ,
дата на първоначална регистрация 9.04.2001 г., цвят
червен, рама VF1C068A524341496, двигател: без
номер, придобит на 10.02.2017 г., собственост на
Денис Ахмедов Салиев, ЕГН 8509085280, и Юмгюл
Исмаил Салиева, ЕГН 8901125078.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 400 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денис Ахмедов
Салиев, ЕГН 8509085280, и Юмгюл Исмаил Салиева,
ЕГН 8901125078:
– Сумата 1100 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждено движимо имущество – лек
автомобил „БМВ 520 И“, peг. № Р6538ВМ, дата на
първоначална регистрация 17.04.1998 г., придобит
на 30.01.2017 г. от Денис Ахмедов Салиев, ЕГН
8509085280, продаден на 24.01.2018 г.
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денис Ахмедов Салиев,
ЕГН 8509085280:
– Сумата в размер 20 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „ДЕМ 2017“ – ЕООД, ЕИК 204620278.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денис Ахмедов
Салиев, ЕГН 8509085280:
– Сумата в общ размер 19 910,66 лв., погасителни вноски по кредит от Денис Ахмедов Салиев по разплащателна сметка с IBAN
BG60R ZBB91551491952403 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер 3000 лв., погасителни вноск и по кредит от Денис А хмедов
С а л иев по ра зп л а щ ат е л н а сме т к а с I BA N
BG13R ZBB91554091952404 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД.
– Сумата в размер 220 лв., представляващи
погасителни вноски от Денис Ахмедов Салиев
по кредит № 3117506/29.12.2017 г. от „Изи Асет
Мениджмънт“ – АД.
– Сумата в размер 302,10 лв., представляващи
погасителни вноски от Денис Ахмедов Салиев
по кредит № 1188753/22.04.2009 г. от „Изи Асет
Мениджмънт“ – АД.
– Сумата в общ размер 1485,50 лв., внесена по
изп. дела № 20108320402243 и № 20108320402244
на ч.с.и. Иван Хаджииванов с рег. № 832 в регистъра на КЧСИ.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юмгюл Исмаил
Салиева, ЕГН 8901125078:
– Сумата в размер 97,79 лв., представляваща
левовата равностойност на 50 евро, получени от
Юмгюл Исмаил Салиева парични средства от
трето лице чрез системата за бързи разплащания
„Western Union“.
Делото е насрочено за 27.05.2020 г. от 9,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
1357
Силистренският окръжен съд обявява, че на
1.10.2019 г. е образувано гр. д. № 256/2019 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез Антон Томов
Славчев, действащ в качеството на председател
на КПКОНПИ (съгласно решение на НС, прието
на 31 юли 2019 г. за предсрочно прекратяване на
правоотношението на председателя на КПКОНПИ
и чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ), срещу Хъкмет Али
Таир, ЕГН 6009295618, Нури Шефкет Акиф, ЕГН
7809277981, Нурай Шефкет Акиф, ЕГН 8412145587,
Небат Шефкет Акиф, ЕГН 8009095594, и Йълдъз
Шефкет Акиф, ЕГН 8209285631, с правно основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на имущество, възлизащо
на сумата 153 801,52 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хъкмет Али
Таир, ЕГН 6009295618, Нури Шефкет Акиф, ЕГН
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7809277981, Нурай Шефкет Акиф, ЕГН 8412145587,
Небат Шефкет Акиф, ЕГН 8009095594, и Йълдъз
Шефкет Акиф, ЕГН 8209285631:
– сума в размер 2200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“,
с рег. № СС 8191 СС, двигател № 4CCNK82612,
рама № WFOHXXGBVHNK82612, дата на първа
регистрация – 17.07.1992 г., отчужден с договор
от 11.11.2010 г.;
– сума в размер 1750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с
рег. № СС 8324 СА, двигател № X16XEL20002339,
рама № WOLOOO38V5244905, дата на първа регистрация – 22.07.1997 г., отчужден с договор от
10.02.2011 г.;
– сума в размер 1700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил марка „Опел“, модел „Мовано“,
рег. № СС 7691 РВ, двигател № 81406726302847573,
рама № VN1F9CEH520622097, дата на първа регистрация – 12.05.2000 г., отчужден с договор от
13.10.2014 г.;
– сума в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „БМВ“, модел „530 ХД“, двигател
№ 2454618930603, рама № WBANM710XOCP10424,
дата на първа регистрация – 23.03.2006 г., отчужден с договор от 2.11.2015 г.;
– сума в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Спринтер 313 ЦДИ“, рег. № СС 4568 МС, двигател
№ – няма данни, рама № VWDL9036621R39643,
дата на първа регистрация – 9.03.2000 г., отчужден
с договор от 14.07.2015 г.;
– сума в размер 1600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, с рег.
№ СС 5290 АН, двигател № VF1CBCU0536697135,
рама № VF1CBCU0536697135, дата на първа регистрация – 18.10.2006 г., отчужден с договор от
18.06.2018 г.;
– сума в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с
рег. № СС 80690 АН, двигател № X17DTL14355777,
рама № WOLOTGF48X5095287, дата на първа
регистрация – 5.01.1999 г., отчужден с договор
от 7.07.2017 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хъкмет Али
Таир, ЕГН 6009295618, Нури Шефкет Акиф, ЕГН
7809277981, Нурай Шефкет Акиф, ЕГН 8412145587,
Небат Шефкет Акиф, ЕГН 8009095594, и Йълдъз
Шефкет Акиф, ЕГН 8209285631:
– сума общо в размер 21 909,52 лв., представ
ляваща получени и непреобразувани парични
преводи от трети лица;
– су ма общо в размер 10 0 842 лв., представляваща лични вноски по спестовен влог
№ 18273489, открит на 17.03.2010 г. и закрит на
26.01.2016 г. – „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Шефкет Акиф Таир, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество;
– сума общо в размер 13 000 лв., представляваща вноски от трети лица по спестовен влог
№ 18273489, открит на 17.03.2010 г. и закрит на
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26.01.2016 г. – „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Шефкет Акиф Таир, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хъкмет Али Таир,
ЕГН 6009295618:
– сума в размер 800 лв., представляваща лична
вноска по разплащателна сметка в левове № 985640
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Хъкмет Али
Таир, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 2.06.2020 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен
съд по делото.
1343
Софийският градски съд на основание чл. 679
от ТЗ призовава кредиторите на „Си Ен Джи Марица“ – ООД, ЕИК 175084796, в открито производство по несъстоятелност по т. д. № 6525/2016 г. по
описа на СГС, TO, VI-2 състав, да се явят в заседание на 25.02.2020 г. от 11 ч. по т. д. № 2675/2019 г.
по описа на СГС, TO, VI-7 състав, образувано
по искане на „Си Ен Джи Марица“ – ООД, ЕИК
175084796, за отмяна на решение на събрание на
кредиторите на „Си Ен Джи Марица“ – ООД,
ЕИК 175084796, проведено на 3.12.2019 г. по т. д.
№ 6525/2016 г. по описа на СГС, TO, VI-2 състав. С обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението всички кредитори на „Си Ен Джи
Марица“ – ООД, ЕИК 175084796, се считат за
редовно призовани. Заседанието ще се проведе
в Софийския градски съд, бул. Витоша № 2, в
съдебна зала, в която заседава VI-7 състав.
1351
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 10398/2007 г. на политическа партия с наименование „Обединени земеделци“, произтичащи
от взети на 17.11.2019 г. решения от проведения
Пети редовен конгрес на партията, както следва:
Вписва членове на постоянно присъствие: Емил
Стоянов Йончев; Георги Симеонов Зарков; Таня
Янкова Тодорова; Димитър Иванов Иванов;
Благой Димитров Харизанов; Железан Димов
Узунов; Людмила Кирилова Лозанова; Паулина
Димитрова Христова; Иван Георгиев Стоилов;
Симеон Асенов Стоилков; Георги Василев Ташев;
Димитър Цветанов Трошанов; Красимир Василев
Вълев; Георги Петров Захариев. Вписва председател на върховен контролно-ревизионен съвет: Зара
Начева Клисурова. Вписва членове на върховен
контролно-ревизионен съвет: Десислава Янушова
Желязкова; Веселина Железанова Узунова; Живка
Колева Танчева; Никола Борисов Богданов; Недялка Господинова Минчева; Димитър Иванов
Стоицов; Йордан Милков Бакалов; Милош Илиев
Милушев; Владимир Ангелов Петров; Йордан
Вичков Йорданов. Вписва за председател на ПП
„Обединени земеделци“ Петя Ставрева Ставрева.
Партията се представлява от председателя Петя
Ставрева Ставрева.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на билкарите и гъбарите“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 21.03.2020 г. в
10,30 ч. в с. Старозагорски минерални бани, област
Стара Загора, хотел „Тишина“, ул. Старозагорска
№ 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през отчетния период; 2. приемане на ГФО на
сдружението; 3. приемане на промени в целите,
средствата, предмета на дейност, наименованието,
седалището и адреса на управление и устава на
сдружението; 4. актуална информация във връзка
с дейността на сдружението; 5. разни – изказвания, въпроси, мнения и препоръки на членовете
на асоциацията. В случай че в 10,30 ч. не бъде
събран необходимият съгласно устава кворум, на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се отложи с един час и ще се проведе законно
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
1361
37. – Управителният съвет на Македонския
научен институт – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на института
на 25.03.2020 г. в 11 ч. в Изложбената зала на
Македонския дом – София, ул. Пиротска № 5,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за периода 2017 – 2020 г.;
2. доклад на контролната комисия; 3. избор на
нови ръководни и контролни органи на МНИ;
4. разни.
1340
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хандбален клуб „Интер“, Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 11.05.2020 г. в 10 ч. на адрес: Благоевград,
ул. Мелник № 27А, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и избор на членове на управителния съвет, както и освобождаване и избор на
други членове; 2. избор на нов устав; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
1354
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен ансамбъл „Търновче“ – Велико Търново, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 19.05.2020 г. в 18 ч. в Репетиционната зала
на Военния клуб – Велико Търново, пл. Майка
България № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за 2019 г.; 2.
финансов отчет за 2019 г.; 3. освобождаване на
членове на управителния съвет; 4. избиране на
нов управителен съвет; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
1353
1. – Управителният съвет на „Сдружение
Каолин – 2000“ – гр. Глоджево, община Ветово,
област Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
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чл. 10 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 23.03.2020 г. в 18 ч. в залата по
борба на адрес ул. Коста Момчилов № 9, при
следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на „Сдружение Каолин 2000“; 2. допълнение
и изменение на чл. 1 от устава на „Сдружение
Каолин 2000“; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1378
256. – Управителният съвет на „Туристическо дружество „Орфей – 1970“ – Девин, на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 2 от устава на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на 21.03.2020 г. в
18 ч. в залата на хижа „Орфей“ – с. Борино,
община Борино, област Смолян, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за 2018 г. и 2019 г.,
приемане на отчета на УС за 2018 г. и за 2019 г.
и освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2018 г. и през 2019 г.;
2. отчет на КС за 2018 г. и 2019 г., приемане на
отчета на КС за 2018 г. и 2019 г. и освобождаване
от отговорност членовете на КС за дейността
им през 2018 г. и през 2019 г.; 3. обсъждане и
приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.
и 2019 г. на сдружението; 4. освобождаване на
членовете на управителния съвет на сдружението
и избор на нов състав и членове на управителния съвет и определяне на техния мандат; 5.
освобождаване на председателя на сдружението
от длъжност и от отговорност и избор на нов
председател на сдружението и определяне на
мандата му; 6. освобождаване на членовете на
контролния съвет на сдружението и избор на
нов състав и членове на контролния съвет и
определяне на техния мандат; 7. освобождаване
на председателя на контролния съвет от длъжност и отговорност и избор на нов председател
на контролния съвет и определяне на мандата
му; 8. приемане на проектобюджет за 2020 г. за
сдружението; 9. избор на делегат за ОС на БТС;
10. други. При липса на кворум в обявения час
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1380
915. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СНЦ „Спортен клуб по лека
атлетика „Добруджа 99“ – Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.03.2020 г. в 14 ч. в Добрич, ул. Кокиче, в залата
на СУ „Георги Сава Раковски“, при следния дневен
ред: 1. промяна членовете на управителния съвет;
2. приемане на актуализиран устав на сдружение
с нестопанска цел „СНЦ „Спортен клуб по лека
атлетика „Добружда 99“ – Добрич; 3. приемане
на годишен отчет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно.
1337
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Фаворит“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 12.03.2020 г. в
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14 ч. в спортната база на клуба, в Пазарджик,
бул. Христо Ботев № 38, при следния дневен ред:
1. избор на нов УС; 2. приемане на нов устав на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1359
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Футболен клуб „Раковски“ – гр. Раковски, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.04.2020 г. в 17 ч. в залата на стадион „Г.
С. Раковски“, бул. Г. Раковски № 60, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3. приемане на
промени в устава; 4. избор на нов УС; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1309
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по спортни танци „Приста“,
Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от
действащия устав на сдружението свиква общо
събрание на 5.04.2020 г. в 10 ч. в Русе, ж.к. Родина Г, ул. Димчо Дебелянов № 61, бл. Ерма, вх.
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А, ет. 6, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на промени в устава, приемане на нов устав; 2.
избор на членове на управителния орган. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1310
1. – Управителният съвет на Сдружение на
пенсионера „Цвятко Благоев“ – Угърчин, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 30, ал. 1 от устава
на сдружението и решение на УС от 3.02.2020 г.
свиква общо отчетно събрание на 8.04.2020 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението на адрес:
гр. Угърчин, пл. Свобода № 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за периода 1.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; 2. приемане
на ГФО за 2019 г.; 3. отчет на КС за същия период; 4. освобождаване на членове на УС и КС
от отговорност за дейността на сдружението; 5.
разглеждане решението на УС за отпадане на
членство поради системно неучастие в дейността
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място при същия дневен ред.
1362

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:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
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ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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