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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 332
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
приет от ХLI Народно събрание на 1 октомври 2009 г.
Издаден в София на 9 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за отбраната и въо
ръжените сили на Република България (обн.,
ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 2. В чл. 40 в текста преди т. 1 думите
„Председателят на Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения“
се заменят с „Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 3. В чл. 50, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта и на Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения“ се
заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 4. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра
на транспорта, министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“, а думите „министъра
на извънредните ситуации“ и „председателя
на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заличават.
Допълнителна разпоредба
§ 5. В останалите текстове на закона думите
„Министърът на транспорта“, „министъра на
транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Издадените до влизането в сила на
този закон подзаконови нормативни актове
запазват действието си, доколкото не му
противоречат.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11462

УКАЗ № 333
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за българските документи за самоличност,
приет от ХLI Народно събрание на 1 октомври 2009 г.
Издаден в София на 9 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
българските документи за самоличност (обн.,
ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113
от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.,
бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г.,
бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88
и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35 и 47 от 2009 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя
така: „Закон за българските лични документи“.
§ 2. Наименованието на глава първа се из
меня така: „Български лични документи“.
§ 3. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „българските документи
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
2. В ал. 2 думите „Българските документи
за самоличност“ се заменят с „Българските
лични документи“, а думите „Министерството
на транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
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3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Отказът за издаване на български лични документи, отнемането им и налагането
на други ограничения, свързани с тяхното
ползване и съхранение, се уреждат със закон.“
4. В ал. 4 думите „български документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Български лични документи по смисъла
на този закон са:
1. документи за самоличност;
2. свидетелство за управление на моторно
превозно средство;
3. документи за пребиваване.“
§ 4. В чл. 2 думите „Българските документи
за самоличност“ се заменят с „Българските
лични документи“.
§ 5. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Документите за самоличност
удостоверяват самоличността, а при необходимост – и гражданството, чрез съдържащите
се в тях данни.
(2) Самоличността на българските граждани може да се удостоверява със заместващи
документи или с други документи по реда и
в случаите, определени със закон.
(3) Свидетелството за управление на моторно превозно средство удостоверява право
способността за управление на моторно превозно средство, а за български граждани – и
самоличността на територията на Република
България, чрез съдържащите се в него данни.
(4) Документите за пребиваване удостоверяват само правото на пребиваване на
територията на Република България.“
§ 6. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Чуж денец, пребиваващ на територията на Република България, има право
на документ за самоличност или документ
за пребиваване, както и на свидетелство за
управление на моторно превозно средство в
случаите, определени със закон.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Гра ж даните на Европейски я съюз
(ЕС), гражданите на държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), гражданите на
Конфедерация Швейцария и членовете на
техните семейства, които не са граждани
на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария,
които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно
придвижване, имат право на документ за
пребиваване и свидетелство за управление
на моторно превозно средство, издавани в
Република България по реда и в случаите,
определени със закон.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „български документ за самоличност“
се заменят с „български личен документ“.
§ 7. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. За издаване на български лични
документи лицата по чл. 4 се явяват пред
съответния орган по чл. 1, ал. 2 в случаите
и по реда, определени в този закон.“
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „български документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
2. В ал. 2 думите „документ за самоличност“ се заменят с „личен документ“.
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Документите за самоличност“ се заменят с „Българските лични
документи“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) При изгубване, кражба, повреждане или
унищожаване на български личен документ
лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на
Министерството на вътрешните работи или в
дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина,
а в случаите по чл. 39а – в Министерството на отбраната или в дипломатическите и
консулските представителства на Република
България в чужбина.
(3) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български
личен документ лицето в срок до три дни
може да подаде декларация относно тези
обстоятелства по електронен път по ред, определен с акт на Министерския съвет.“
3. В ал. 4 думата „заявлението“ се заменя
с „декларацията“.
§ 10. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) При промяна на имената, единния
граждански номер (личния номер/личен номер
на чужденец), пола, гражданството или при
настъпили съществени и трайни изменения
на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични
документи в срок до 30 дни.
(2) В срока по ал. 1 при промяна на постоянния адрес лицето е длъжно да подаде
заявление за издаване на нова лична карта,
разрешение за пребиваване по чл. 59, ал. 2,
т. 2 и 4, карта на бежанец, карта на чужденец,
получил убежище, и карта на чужденец с
хуманитарен статут. При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго
населено място в срок до 30 дни от издаване
на новия документ лицето е длъжно да подаде
заявление за издаване на ново свидетелство
за управление на моторно превозно средство.
(3) При издаване на нов български личен
документ предишният от същия вид се връща
на органа, който го е издал.“
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§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „Българските документи за самоличност“ се заменят с
„Българските лични документи“;
б) в т. 2 след думата „гражданство“ се
добавя „с изключение на свидетелството за
управление на моторно превозно средство“;
в) създава се т. 5:
„5. изтичане на тяхната валидност.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Върнатите български лични документи
подлежат на унищожаване. Условията и редът
за унищожаването им се уреждат с инструкция
на съответния орган по чл. 1, ал. 2.“
§ 12. В чл. 11 думите „български документ
за самоличност“ се заменят с „български
личен документ“.
§ 13. В глава първа наименованието на
раздел II се изменя така: „Видове български
лични документи“.
§ 14. В чл. 13, ал. 2, т. 2 думите „граничен
пропуск“ се заменят със „служебен открит
лист за преминаване на границата“.
§ 15. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) На пребиваващите в Република България чужденци се издават следните
документи за самоличност:
1. карта на бежанец;
2. карта на чужденец, получил убежище;
3. карта на чужденец с хуманитарен статут;
4. временна карта на чужденец;
5. удостоверение за пътуване зад граница
на бежанец;
6. удостоверение за пътуване зад граница
на чужденец, получил убежище;
7. удостоверение за пътуване зад граница
на чужденец с хуманитарен статут;
8. удостоверение за пътуване зад граница
на лице без гражданство;
9. временно удостоверение за напускане
на Република България;
10. удостоверение за завръщане в Република
България на чужденец.
(2) На пребиваващите в Република България
чужденци, които са получили разрешение за
пребиваване по Закона за чужденците в Република България, се издават документи за пребиваване – разрешение за пребиваване, съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1030/2002“.
(3) На пребиваващите в Република България членове на семейства на граждани на
ЕС, членове на семейства на гражданите на
държави – страни по Споразумението за ЕИП,
членове на семейства на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани
на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария,
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които по силата на сключени международни
договори с ЕС са упражнили правото си на
свободно придвижване при условията и по
реда на Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства, се издават документи
за пребиваване – разрешение за пребиваване
със забележка „карта, упражнил правото си
на свободно придвижване“.
(4) На гражданите на ЕС, на гражданите
на държави – страни по Споразумението
за ЕИП, на гражданите на Конфедерация
Швейцария, които пребивават в Република
България при условията и по реда на Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства, се издава удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС.
(5) На служител в дипломатическо или
консулско представителство или в международна организация, получил акредитация
в Република България, се издава карта на
акредитиран служител.“
§ 16. В глава първа наименованието на
раздел III се изменя така: „Данни в българските лични документи“.
§ 17. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Българските документи за самоличност“ се заменят с
„Българските лични документи“;
б) в т. 3 думите „или личен номер за чужденец“ се заменят с „личен номер или личен
номер за чужденец“.
2. В ал. 2 след думата „статут“ се добавя
„военната карта за самоличност, разрешението
за пребиваване по чл. 59, ал. 2“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наименованията на данните в българските лични документи се изписват на
български и английски език. При наличие
на задължения по силата на международни
актове наименованията на данните могат да
бъдат изписани и на френски език.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Личният номер идентифицира едно
значно гражданите на ЕС, гражданите на
държави – ст рани по Споразу мението за
ЕИП, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които
не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация
Швейцария, които по силата на сключени
международни договори с ЕС имат право на
свободно придвижване. Начинът на неговото
формиране се определя от Министерския
съвет.“
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „български документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Не се снемат биометрични данни – пръстови отпечатъци, на деца до 12-годишна възраст и на лица с физическа невъзможност за
снемане на пръстови отпечатъци. Не се снемат
биометрични данни – пръстови отпечатъци,
на деца до 6-годишна възраст и на лица с
физическа невъзможност за снемане на пръстови отпечатъци при подаване на заявления
за издаване на документи за пребиваване по
чл. 59, ал. 2 и 3.
(5) Лицето може да не се яви лично за подаване на заявление за издаване на български
лични документи, когато:
1. няма промяна на името, единния граждански номер (личния номер или личния номер
на чужденец), пола, гражданството или не са
настъпили съществени и трайни изменения
на образа на лицето, и
2. са му снети необходимите биометрични
данни до две години от датата на подаване
на заявлението;
3. е предвидено в закон.
(6) Български личен документ се получава
лично, а по изключение, когато заявлението
е било подадено лично – от упълномощено
лице след представяне на нотариално заверено
изрично пълномощно.“
§ 19. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Заявлението за издаване на
док у менти за самоличност на българск и
граждани съдържа следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. единен граждански номер;
6. наличие на друго гражданство;
7. цвят на очите;
8. ръст;
9. постоянен адрес;
10. семейно положение;
11. телефон за връзка.
(2) Заявлението за издаване на документи
за пребиваване по чл. 59, ал. 2 и 3 съдържа
следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. единен граждански номер (личен номер
или личен номер на чужденец);
6. гражданство;
7. променени имена;
8. наличие на друго гражданство;
9. постоянен адрес;
10. настоящ адрес (адрес);
11. образование;
12. семейно положение;
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13. телефон за връзка;
14. номер на друг документ за самоличност
или разрешение за пребиваване.
(3) Заявленията за издаване на документи
за пребиваване по чл. 59, ал. 4 съдържат
следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. личен номер;
6. гражданство;
7. променени имена;
8. наличие на друго гражданство;
9. адрес;
10. номер на национален документ за самоличност;
11. образование;
12. семейно положение;
13. телефон за връзка.
(4) Заявленията за издаване за документи
за самоличност на чужденци съдържат следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. единен граждански номер (личен номер
или личен номер на чужденец);
6. гражданство;
7. променени имена;
8. наличие на друго гражданство;
9. цвят на очите;
10. ръст;
11. особени белези;
12. постоянен адрес;
13. настоящ адрес (адрес);
14. образование;
15. месторабота;
16. семейно положение;
17. телефон за връзка;
18. номер (номерата) на друг документ за
самоличност, ако на лицето е издаван такъв,
и на предишния документ за самоличност.
(5) Заявленията за издаване на свидетелство
за управление на моторно превозно средство
на чужденци съдържат следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. единен граждански номер (личен номер
или личен номер на чужденец);
6. гражданство;
7. постоянен адрес;
8. настоящ адрес (адрес);
9. телефон за връзка;
10. номер (номерата) на друг документ за
самоличност или документ за пребиваване,
ако на лицето е издаван такъв.“
§ 20. В чл. 18а се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявление за издаване на български
лични документи може да се подава по електронен път при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет, когато:
1. на лицето е издаден български личен
документ по заявление, подадено лично до две
години преди датата на подаване на заявление
за нов документ;
2. лицето притежава валидно удостоверение
за универсален електронен подпис;
3. на лицето са снети необходимите биометричните данни.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска подаване на заявление
за издаване на български личен документ
по електронен път при промяна на името,
единния граждански номер (личния номер
или личния номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и
трайни изменения на образа на лицето.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато заявлението за издаване на
български личен документ е подадено по електронен път, документът се получава лично.“
§ 21. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. Условията и редът за съхранението и унищожаването на заявленията, въз
основа на които са издадени български лични
документи, се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 22. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „българските документи
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
2. В ал. 2 думите „българските документи
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В българските лични документи имената на българските граждани се изписват без
съкращения така, както са изписани в представените удостоверителни документи, освен в
случаите, когато тяхната дължина превишава
предвидената техническа възможност.“
§ 23. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Българските документи
за самоличност“ се заменят с „Българските
лични документи“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „българските документи за самоличност“ се заменят с
„българските лични документи“;
б) в т. 9 след думите „единен граждански
номер“ се поставя запетая и се добавя „личен
номер“.
3. В ал. 3 думите „документа за самоличност“ се заменят с „българския личен
документ“.
4. В ал. 4 накрая се добавя „и за документите по чл. 14, ал. 5“.
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§ 24. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „хуманитарен статут“
се поставя запетая и се добавя „военната карта
за самоличност и документите за пребиваване
по чл. 59, ал. 2 и 3“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Електронният носител на информация
съдържа данните по чл. 20, ал. 2, снимка на
лицето, пръстовите му отпечатъци и подписа,
снети при подаване на заявлението, както и
място на раждане, изписано на латиница, и
имената на лицето, изписани на кирилица.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В документите за пребиваване по
чл. 59, ал. 3 се съдържа електронен носител
на информация, в който са записани снимка
на лицето и данните по чл. 20, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите, когато електронният носител на информация е недостъпен за четене
поради увреждане, по искане на лицето се
издава нов документ по ал. 1 със срока на
валидност на повредения документ.“
§ 25. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Имената на чу ж денците в
българските лични документи се изписват по
ред и брой, както са изписани в документите
за задгранично пътуване, с които са влезли
в Република България. Когато чужденците,
получили убежище, статут на бежанец или
хуманитарен статут, не притежават такива
документи, имената им се изписват по реда,
по който те ги посочат в подписана от тях
декларация пред компетентния орган. В българските лични документи имената на лицата
се изписват без съкращения, така както са
изписани в представените удостоверителни
документи, освен в случаите, когато тяхната
дължина превишава предвидената техническа
възможност.
(2) Имената на лицата по ал. 1 в българските
лични документи се изписват и с българска
транслитерация по правила, утвърдени с акт
на Министерския съвет.“
§ 26. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „български
документи за самоличност“ се заменят с
„български лични документи“.
2. В т. 3 думите „25 мм и 35 мм“ се заменят
с „31,5 мм и 36 мм“.
§ 27. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 11 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението за издаване на лична
карта освен данните по чл. 18, ал. 1 съдържа
и данни за:
1. родители (имена, дата на раждане);
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2. съпруг/съпруга (имена, единен граждански номер, личен номер/личен номер на
чужденец);
3. законен представител (имена, единен
граждански номер, личен номер/личен номер
на чужденец, номер на лична карта, дата на
издаване, орган, който я е издал);
4. указ на президента на Република България за промяна на гражданството.“
§ 28. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Личните карти се издават и
подменят от органите на Министерството
на вътрешните работи по постоянния адрес
на лицето след представяне на заявление и
документи по гражданско състояние, издадени
от местната администрация по ред, установен
с акт на Министерския съвет.
(2) В случаите, когато личната карта е с
изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена
или открадната, лицето е длъжно в срок до
30 дни да подаде заявление за издаване на
нова лична карта.
(3) По искане на лицето нова лична карта
може да се издаде и преди изтичане срока є
на валидност.
(4) Личните карти се издават в срок до 30
дни от датата на подаване на заявлението.
(5) Когато заявлението за издаване на
лична карта е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина,
срокът за издаване е до 90 дни.“
§ 29. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Заявлението за издаване на
лична карта се подава лично.
(2) Заявлението за издаване на лична карта
на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието
на родител, настойник или попечител, който
полага подпис в заявлението.
(3) В случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други
законни представители или на което не е
назначен попечител, както и в случаите, при
които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните
представители не са се явили, за да положат
подпис в заявлението:
1. заявлението за издаване на лична карта
на непълнолетни, настанени за отглеждане
в специализирани инстит уции, се подава
лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е
настанено по съответния ред, който полага
подпис в заявлението;
2. заявлението за издаване на лична карта
на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, се
подава лично и в присъствието на приемния
родител, който полага подпис в заявлението;
3. заявлението за издаване на лична карта
на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини
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или близки, се подава лично и в присъствието
на близък или роднина, при когото е настанен непълнолетният, който полага подпис в
заявлението.
(4) Личната карта се получава лично, а по
изключение, когато заявлението е било подадено лично – от упълномощено лице след
представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно или от лице, чиито данни са
посочени от заявителя пред длъжностното
лице в заявлението при подаването му.
(5) Личната карта на непълнолетни и на
поставени под запрещение лица се получава
от родител, настойник или попечител, а по
изключение – от упълномощено лице след
представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител
пред длъжностното лице в заявлението при
подаването му.
(6) Личната карта на непълнолетни, издадена по заявление, подадено по реда на ал. 3,
се получава от лицето, положило подпис в
заявлението.“
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Министерството на
транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В слу чаите, когато е невъзмож но
снемането на биометрични данни – пръстови отпечатъци, от лицето поради временна
физическа невъзможност, може да се издава
паспорт със срок на валидност до 12 месеца.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 31. В чл. 38, ал. 1, т. 4 думите „Държавната инспек ци я по корабоплаване на
морски лица“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
§ 32. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „до 12 месеца“ се
добавя „съобразен с необходимото време за
завръщане в Република България“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. служебен открит лист за преминаване
на границата – издава се от Министерството
на вътрешните работи на лица, със срок на
валидност и с възможност за продължаване
съгласно международни договори;“.
§ 33. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявлението за издаване на паспорти
и заместващи ги документи освен данните по
чл. 18, ал. 1 съдържа и данни за:
1. родители (имена, дата на раждане);

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

2. съпруг/съпруга (имена, единен граждански номер, личен номер/личен номер на
чужденец);
3. законен представител (имена, единен
граждански номер, номер на лична карта,
дата на издаване, орган на издаване);
4. указ на президента на Република България за промяна на гражданството.“
§ 34. В чл. 41а се създава т. 9:
„9. биометрични данни.“
§ 35. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
„(3) Паспорт или заместващ го документ
се получава лично, а по изключение, когато
за явлението е било подадено лично – от
упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от
лице, чиито данни са посочени от заявителя
пред длъжностното лице в заявлението при
подаването му.“
§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Паспорт или заместващ го документ
на малолетни и непълнолетни и на поставени
под запрещение лица се получава от родител,
настойник, попечител или от упълномощено
от тях лице след представяне на нотариално
заверено изрично пълномощно или от лице,
чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице
в заявлението при подаването му.“
§ 37. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „паспортите“ се добавя „или заместващите ги
документи“;
б) в т. 2 след думата „паспортът“ се добавя
„или заместващият го документ“;
в) в т. 3 след думата „паспорт“ се добавя
„или заместващ го документ“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Невалидността на документите по
ал. 1 се обявява от органа, който ги е издал.
(3) Лицата са длъжни да върнат паспортите си и заместващите ги документи на
органа, който ги е издал, в тримесечен срок
след изтичане на тяхната валидност или отпадане на основанието за тяхното издаване
или ползване.“
§ 38. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) Сви детелството за у правление на
моторно превозно средство служи и като
идентификационен документ за самоличност
на български граждани на територията на
Република България.“
§ 39. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 12:
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„12. емблема на образеца на Европейската общност за свидетелство за управление
на моторно превозно средство, съдържаща
отличителния знак на Република България.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 40. Наименованието на глава пета се
изменя така: „Български лични документи,
издавани на пребиваващи в Република България чужденци“.
§ 41. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) На всеки чужденец, получил
убежище, статут на бежанец или хуманитарен
статут при условията и по реда на Закона за
убежището и бежанците, се издава български
документ за самоличност.
(2) Всяко лице по ал. 1 е длъжно след
навършване на 14-годишна възраст в срок
до 30 дни да подаде заявление за издаване
на документ за самоличност по чл. 14, ал. 1,
т. 1, 2 и 3.
(3) На всеки чужденец, на когото е разрешено да пребивава в Република България при
условията и по реда на Закона за чужденците в
Република България за срок, по-голям от три
месеца, се издава разрешение за пребиваване
съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002.
(4) На членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на
гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на членовете на семейства
на гражданите на Конфедерация Швейцария,
които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, които по силата на
сключени международни договори с ЕС имат
право на свободно придвижване, се издава
документ за пребиваване при условията и по
реда на Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
(5) На граждани на ЕС, на гражданите
на държави – страни по Споразумението
за ЕИП, на гражданите на Конфедерация
Швейцария, които по силата на сключени
международни договори с ЕС имат право
на свободно придвижване, се издава удостоверение за пребиваване при условията и по
реда на Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
(6) На акредитираните в Република България служители на дипломатически или консулски представителства или на международни
организации се издават карти, потвърждаващи
техния статут.“
§ 42. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
„(1) Чужденците, на които е разрешено
пребиваване в Република България при условията и по реда на Закона за чужденците
в Република България, се легитимират с национален документ за задгранично пътуване
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и удостоверяват правото си на пребиваване
с разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002.“
§ 43. В глава пета наименованието на
раздел II се изменя така: „Видове документи
за самоличност на чужденци и документи за
пребиваване“.
§ 44. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) На пребиваващи в Република
България чужденци се издават следните видове документи за самоличност:
1. карта на бежанец – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи
на лице със статут на бежанец със срок на
валидност до 5 години;
2. карта на чуж денец, получил убежище – издава се от органите на Министерството
на вътрешните работи на лице, на което е
предоставено убежище със срок на валидност
до 5 години;
3. карта на чужденец с хуманитарен статут – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи на чужденец с
предоставен хуманитарен статут, със срок на
валидност до три години;
4. временна карта на чужденец – издава се
от органите на Министерството на вътрешните
работи на чужденци, чиито национални документи за самоличност са отнети в случаите,
предвидени със закон;
5. удостоверение за пътуване зад граница на бежанец – издава се от органите на
Министерството на вътрешните работи на
чужденец с предоставен статут на бежанец
със срок на валидност до 5 години, но не
по-голям от срока на валидност на картата
на бежанец;
6. удостоверение за пътуване зад граница
на чужденец, получил убежище – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи на чужденец с предоставено убежище
със срок на валидност до 5 години, но не поголям от срока на валидност на картата на
чужденец, получил убежище;
7. удостоверение за пътуване зад граница
на чужденец с хуманитарен статут – издава
се от органите на Министерството на вътрешните работи на чужденец с предоставен
хуманитарен статут със срок на валидност
до три години, но не по-голям от срока на
валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;
8. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи на чужденци, които имат статут на
лице без гражданство и разрешено постоянно
пребиваване на територията на Република
България;
9. временно удостоверение за напускане на
Република България – издава се от Министерството на външните работи.
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(2) На пребиваващите в Република България чужденци се издават следните документи
за пребиваване:
1. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България
на чужденец – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок
на валидност до една година;
2. разрешение за пребиваване на постоянно п ребиваващ в Реп ублика Българи я
чужденец – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи за срок
в зависимост от валидността на националния
документ за самоличност, с който лицето е
влязло в Република България;
3. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството
на гражданин на ЕС, който не е упражнил
правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство“ – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи със срок на валидност до 5 години;
4. разрешение за пребиваване на постоянно
пребиваващ член на семейството на гражданин
на ЕС, който не е упражнил правото си на
свободно придвижване, с отбелязване „член
на семейство“ – издава се от органите на
Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност до 10 години;
5. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване „бенефициер
съгласно член 3, параграф 2 от Директива
2004/38/ЕО“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок
на валидност до 5 години;
6. разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване „бенефициер
съгласно член 3, параграф 2 от Директива
2004/38/ЕО“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок
на валидност до 10 години.
(3) На членовете на семейства на граждани
на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението
за ЕИП, на гражданите на Конфедерация
Швейцария, които не са граждани на ЕС,
ЕИП и Конфедерация Швейцария, които по
силата на сключени международни договори с
ЕС имат право на свободно придвижване, се
издават следните документи за пребиваване:
1. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на
гражданин на ЕС, който е упражнил правото
си на свободно придвижване, със забележка
„карта, упражнил правото си на свободно
придвижване“ – издава се от органите на
Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност до 5 години;
2. разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на
гражданин на ЕС, който е упражнил правото
си на свободно придвижване, със забележка
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„карта, упражнил правото си на свободно
придвижване“ – издава се от органите на
Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност до 10 години.
(4) На гражданите на ЕС, на гражданите
на държави – страни по Споразу мението
за ЕИП, на гражданите на Конфедерация
Швейцария, които по силата на сключени
международни договори с ЕС имат право на
свободно придвижване, се издават следните
удостоверения за пребиваване:
1. за продължително пребиваване – издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи със срок на валидност
до 5 години;
2. за постоянно пребиваване – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи със срок на валидност 10 години.
(5) На служител в дипломатическо или
консулско представителство или в международна организация, акредитиран в Република
България, се издават следните видове карти
от Министерството на външните работи със
срок на валидност в зависимост от срока на
акредитация:
1. дипломатическа карта;
2. консулска карта;
3. карта на административно-технически
персонал;
4. карта на обслужващ персонал.
(6) Удостоверението за завръщане в Република България на чужденец се издава от
дипломатическите и консулските представителства на лице без гражданство или на
чужденец с предоставена закрила в Република
България, изгубил в чужбина българския си
личен документ по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8. Същият
документ се издава и на чужденец по чл. 34,
ал. 7 от Закона за убежището и бежанците,
когато не притежава валидни национални
документи за пътуване.“
§ 45. Член 60 се отменя.
§ 46. В глава пета наименованието на раздел
III се изменя така: „Данни, съдържащи се в
документите за самоличност на чужденци и
в документите за пребиваване“.
§ 47. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Документите за самоличност
на чужденци по чл. 59, ал. 1, т. 1 – 4 освен
данните по чл. 16, ал. 1 съдържат и следните
данни:
1. снимка на притежателя;
2. място на раждане;
3. ръст;
4. цвят на очите;
5. постоянен адрес;
6. подпис на притежателя;
7. номер на документа;
8. дата на издаване;
9. дата на изтичане на валидността;
10. органа, издал документа;
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11. номер на национален документ за задгранично пътуване;
12. други данни, предвидени със закон.
(2) Документите за самоличност на чужденци по чл. 59, ал. 1, т. 5 – 9 освен данните
по чл. 16, ал. 1 съдържат и следните данни:
1. снимка на притежателя;
2. място на раждане;
3. подпис на притежателя;
4. номер на документа;
5. дата на издаване;
6. дата на изтичане на валидността;
7. органа, издал документа;
8. други данни, предвидени със закон.“
§ 48. Създава се чл. 61а:
„Чл. 61а. (1) Документите за пребиваване
по чл. 59, ал. 2 и 3 освен данните по чл. 16,
ал. 1 съдържат и следните данни:
1. снимка на притежателя;
2. място на раждане;
3. номер на документа;
4. адрес;
5. подпис на притежателя;
6. дата на издаване;
7. дата на изтичане на валидността;
8. органа, издал документа;
9. номер на национален документ за задгранично пътуване;
10. други данни, предвидени в Регламент
(ЕО) № 1030/2002.
(2) Документите за пребиваване по чл. 59,
ал. 4 освен данните по чл. 16, ал. 1 съдържат
и следните данни:
1. снимка на притежателя;
2. адрес;
3. номер на документа;
4. подпис на притежателя;
5. дата и място на издаване;
6. дата на изтичане на валидността;
7. органа, издал документа.
(3) Документите за пребиваване по чл. 59,
ал. 5 освен данните по чл. 16, ал. 1, т. 1, 2,
4 и 5 съдържат и следните данни:
1. снимка на притежателя;
2. подпис на притежателя;
3. номер на документа;
4. дата на издаване;
5. дата на изтичане на валидността;
6. органа, издал документа;
7. подписа на дирек тора на държавен
протокол;
8. дип ломат и ческото и ли консулското
представителство или международната организация, към която е акредитиран служителят;
9. дипломатическия ранг или длъжност.
(4) В документите за пребиваване се вписва
адрес, като:
1. по чл. 59, ал. 2, т. 1 и 3 се вписва настоящият адрес;
2. по чл. 59, ал. 2, т. 2 и 4 се вписва постоянният адрес.
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(5) В документите за пребиваване по чл. 59,
ал. 2, т. 5 и 6, ал. 3 и 4 се вписва адресът в
Република България, на който лицето пребивава.“
§ 49. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Документ за самоличност на чужденец
или документ за пребиваване се издава по
заявление до съответния орган срещу представен национален документ за задгранично
пътуване, с който лицето е влязло в страната.“
§ 50. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. Заявлението за издаване на документ за самоличност на чужденец и разрешенията за пребиваване на чужденец освен
съответните данни по чл. 18, ал. 2 и 4 съдържа
и данни за:
1. родители (имена, дата на раждане, гражданство и личен номер на чужденец);
2. братя и сестри (имена, дата на раждане,
гражданство и личен номер на чужденец);
3. съпруг/съпруга (имена, дата на раждане, гражданство, единен граждански номер
или личен номер на чужденец, бил/била ли
е български гражданин и от кога до кога,
местопребиваване в момента);
4. деца до 14 години (имена, дата на раждане, гражданство, единен граждански номер
или личен номер на чужденец);
5. законен представител (имена, дата на
раждане, гражданство, единен граждански
номер или личен номер на чужденец);
6. указ на президента на Република България за промяна на гражданството;
7. адрес в чужбина;
8. занятие в чужбина;
9. документ за задгранично пътуване (серия, номер, дата, място на издаване и срок
на валидност);
10. виза (вид, номер и дата на издаване,
място на издаване и срок на пребиваване,
посочен във визата);
11. дата и място на влизане в Република
България;
12. цел на посещението в Република България;
13. основание, на което е разрешено пребиваване в Република България;
14. продължителност на пребиваването в
Република България;
15. адрес в Република България (имена на
собственика или ползвателя на жилището);
16. учрежденията, организациите и лицата,
поемащи издръжката на лицето;
17. било ли е лицето български гражданин,
от кога до кога и под какви имена;
18. придружаващи го лица под 14 години,
вписани в паспорта, над които лицето има
родителски или настойнически права (имена, гражданство, дата на раждане, място на
раждане, адреси, персонални номера);
19. предишни пребивавания в Република
България (кога, за какъв период, адреси);
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20. други обстоятелства и документи, предвидени със закон.“
§ 51. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Картата на бежанец, картата
на чужденец, получил убежище, и картата на
чужденец с хуманитарен статут се издават
и подменят от органите на Министерството
на вътрешните работи по постоянния адрес
на лицето.
(2) В случаите, когато документът по ал. 1
е с изтекъл срок, повреден, унищожен, изгубен
или откраднат, лицето е длъжно в срок до 30
дни да подаде заявление за издаване на нов.
(3) Заявлението за издаване на документи
по ал. 1 се подава лично.
(4) Заявлението за издаване на документите
по ал. 1 на непълнолетни и на поставени под
запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител,
който полага подпис в заявлението.
(5) Заявлението за издаване на документите по ал. 1 на непълнолетни, настанени за
отглеждане в специализирани институции, се
подава лично и в присъствието на директора
на специализираната институция, в която
детето е настанено по съответния ред, само
в случаите, при които детето е с неизвестни
или починали родители или други законни
представители или на което не е назначен
попечител, както и в случаите, при които
към момента на навършване на 14-годишна
възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис
в заявлението.“
§ 52. Създава се чл. 63б:
„Чл. 63б. (1) Картата на бежанец, картата
на чужденец, получил убежище, и картата на
чужденец с хуманитарен статут се получава
лично, а по изключение – от упълномощено
лице след представяне на нотариално заверено
изрично пълномощно.
(2) Картата на бежанец, картата на чужденец, получил убежище, и картата на чужденец
с хуманитарен статут на непълнолетни и на
поставени под запрещение лица се получава
от родител, настойник или попечител, а по
изключение – от упълномощено лице след
представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно.
(3) Картата на бежанец, картата на чужденец, получил убежище, и картата на чужденец с хуманитарен статут на непълнолетни, настанени в домове за деца, лишени от
родителска грижа, се получава от директора
на специализираната институция в случаите
по чл. 63а, ал. 5.“
§ 53. Член 64 се отменя.
§ 54. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Информационни фондове с данни, свързани с българските лични документи“.
§ 55. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

а) в текста преди т. 1 думите „документи за
самоличност“ се заменят с „лични документи“;
б) в т. 1, 2 и 3 думите „документите за самоличност“ се заменят с „българските лични
документи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На основата на автоматизираните
информационни фондове по ал. 1 се създава
Национален автоматизиран информационен
фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични
документи“.“
§ 56. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „българските документи
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В информационния фонд по ал. 1 се
съхраняват и данни за наложени мерки за
държавна принуда, свързани с документи за
самоличност и с разрешенията за пребиваване на чужденци или пребиваването им в
Република България.“
§ 57. В чл. 69, ал. 1 думите „документите
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
§ 58. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „българските документи за самоличност“ се заменят с
„българските лични документи“;
б) в т. 1 накрая се добавя „както и на лица,
на които е възложено със закон да изпълняват
държавни функции“;
в) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. граж дани, притежаващи български
лични документи, само ако данните не засягат трети лица;
3. юридически лица на основата на закон
или с акт на съдебната власт.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Граждани, притежаващи български
лични документи, имат право да получават
информация, съхранявана във фондовете с
данни, свързани с българските лични документи и отнасящи се до трети лица, само на
основание на закон или с акт на съдебната
власт.“
§ 59. В чл. 72 думите „българските документи за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“, а думите „с Конвенцията
за защита на лицата при автоматизирана
обработка на лични данни“ се заменят със
„със Закона за защита на личните данни и
с Конвенция № 108 на Съвета на Европа от
28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни,
съставена в Страсбург на 28 януари 1981 г.,
ратифицирана със закон (ДВ, бр. 56 от 2002 г.)
(ДВ, бр. 26 от 2003 г.)“.
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§ 60. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Отнетите лични карти се съхраняват
от органа, който ги е отнел, до отпадане на
мярката, като за това незабавно се уведомява
писмено съответната структура на Министерството на вът решните работи, изда ла
документа.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 61. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 запетаята и думите
„а паспорти и заместващи ги документи не
се издават“ се заличават.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. лица, осъдени на лишаване от свобода
до изтърпяване на наложеното им наказание,
освен в случаите по чл. 66 и 70 от Наказателния кодекс;“.
3. Създава се т. 6:
„6. лица, които не изпълняват подлежащ
на принудително изпълнение съдебен акт,
по силата на който са осъдени да заплатят
парично задължение в големи размери към
български физически и юридически лица или
чуждестранни лица, освен ако представят
надлежно обезпечение.“
§ 62. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 запетаята и думите
„паспорти и заместващи ги документи да не
се издават“ се заличават.
2. В т. 1 думата „три“ се заменя с „пет“.
3. Точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
4. В т. 9 след думите „които нямат“ се
добавя „нотариално заверено“.
§ 63. В чл. 76а, ал. 1 думите „по време на
пребиваването си в чужбина“ се заличават.
§ 64. В чл. 79, ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се
заличават.
§ 65. В раздел І на глава седма се създава
чл. 79а:
„Чл. 79а. Условията и редът за съхранението и унищожаването на преписките по
прилагането на мерките по този раздел се
определят с акт на министъра на вътрешните
работи, председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и председателя на
Държавната комисия по сигурността на информацията.“
§ 66. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „документи за самоличност“
се заменят с „български лични документи“.
2. В т. 2 думите „документ за самоличност“
се заменят с „български личен документ“.
3. В т. 3 думите „български документ за
самоличност“ се заменят с „български личен
документ“.
4. В т. 5 думите „документ за самоличност“
се заменят с „български личен документ“.
§ 67. Член 81 се изменя така:
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„Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 20 до
150 лв. лице, което:
1. не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни
при промяна в имената, единния граждански
номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни
изменения на образа;
2. не направи необходимото като родител,
настойник или попечител за снабдяване с
лична карта на лице, навършило 14-годишна
възраст;
3. не подаде заявление за издаване на лична
карта в срок до 30 дни, след като е заявил,
че тя е повредена, унищожена, изгубена или
открадната;
4. е навършило 18 години и не е подало
заявление за издаване на лична карта;
5. не подаде заявление в срок до 30 дни за
подмяна на личната карта след изтичане на
нейната валидност;
6. не върне паспорта си или заместващия
го документ на органа, който го е издал, в
тримесечен срок след изтичане на неговата
валидност или след отпадане на основанието
за издаването или ползването му.
(2) Наказва се с глоба от 30 до 200 лв.
лице, което:
1. е български гражданин и не обяви пред
компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени
от друга държава, в определения за това срок;
2. изгуби, повреди или унищожи български
личен документ;
3. не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване
на български личен документ;
4. е декларирало български личен документ
за повреден, унищожен, изгубен или откраднат
и е установено, че продължава да го използва;
5. обяви неверни данни при подаване на
заявление за издаване на български личен
документ, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;
6. използва нередовни български лични
документи;
7. попречи на упълномощените органи да
извършат проверка за установяване на самоличността му.
(3) При повторно нарушение по ал. 2 наказанието е глоба от 50 до 300 лв.
(4) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
налагат и събират глобите, преизчислени в
щатски долари, евро или в местна валута.“
§ 68. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. За маловажни нарушения на този
закон се прилага разпоредбата на чл. 28 от
Закона за административните нарушения и
наказания или се налага глоба по квитанция
до 20 лв. от упълномощените за това длъжностни лица.“
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§ 69. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Нередовен български личен документ“
е този, който:
а) не е издаден по реда на този закон и не
съдържа данните, предвидени в него;
б) не е официално заверен от органа,
който го е издал, когато това се изисква,
или е издаден от лице или орган, които не
са компетентни;
в) не позволява установяване самоличност
та на притежателя му по снимката;
г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други;
д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението на лицето
на снимката не съвпада с действителния му
образ;
е) е с липсващи страници или с прибавени
нови;
ж) е с изтекъл срок на валидност;
з) е с несъответствия между данните в
електронния носител на информация и визуалната част на документа;
и) е с недостъпен за четене електронен
носител на информация поради увреждане.“;
б) в т. 9 думите „документи за самоличност“
се заменят с „български лични документи“;
в) в т. 10 думите „документите за самоличност“ се заменят с „българските лични
документи“;
г) в т. 11 думите „документите за самоличност“ се заменят с „българските лични
документи“;
д) създава се т. 19:
„19. „Лица, на които е възложено със закон
да изпълняват държавни функции“ са нотариусите и частните съдебни изпълнители.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Българските лични документи се
издават с електронен носител на информация
със записани биометрични данни при наличие
на техническа възможност.“
§ 70. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Българските лични документи се
изработват съгласно препоръките на Международната организация за гражданска авиация
(ICAO) (Документ 9303), изискванията на
Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни, изискванията на Регламент
(ЕО) № 380/2008 на Съвета от 18 април 2008 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 1030/2002
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни
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(ОВ, L 115/1 от 29 април 2008 г.), изискванията
на Директива 2004/38/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно правото на граждани на Съюза и на
членове на техните семейства да се движат
и да пребивават свободно на територията на
държавите членки, за изменение на Регламент
(ЕИО) № 1612/68 и отмен яща директиви
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/
ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО,
90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, изискванията на
Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от
13 декември 2004 г. относно стандартите за
отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите
за пътуване, издавани от държавите членки,
изискванията на Регламент (ЕО) № 444/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
28 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните
данни в паспортите и документите за пътуване,
издавани от държавите членки (ОВ, L 142/1
от 6 юни 2009 г.), Директива 91/439/ЕИО на
Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни
средства, Конвенция № 108 за националните
удостоверения за самоличност на моряците,
приета в Женева на 13 май 1958 г., ратифицирана с указ на Държавния съвет (ДВ, бр. 93
от 1976 г.) (ДВ, бр. 33 от 1978 г.), и Конвенцията за статута на бежанците, съставена в
Женева на 28 юли 1951 г., ратифицирана със
закон (обн., ДВ, бр. 36 от 1992 г.; изм., бр. 30
от 1993 г.) (ДВ, бр. 88 от 1993 г.).“
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Образците на българските лични
документи се утвърждават с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на
външните работи, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на отбраната.“
3. В § 4 думите „български документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
4. В § 10 думите „български документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
5. Параграф 20 се изменя така:
„§ 20. Заявленията за издаване на моряшки
паспорти се подават в Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, откъдето по служебен път се
изпращат в съответната Столична дирекция на
вътрешните работи или Областна дирекция на
Министерството на вътрешните работи (СДВР/
ОДМВР), в която заявителят се явява лично
за снемане на биометрични данни. Заявителят може да не се явява лично за снемане
на биометрични данни, ако няма промяна
на името, единния граждански номер, пола,
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гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето
и са му снети необходимите биометрични
данни до две години от датата на подаване
на заявлението. Персонализираният паспорт
се получава от мястото, където е подадено
съответното заявление.“
6. Параграф 21 се изменя така:
„§ 21. Заявленията за издаване на български
лични документи на чужденци от органите
на Министерството на вътрешните работи
се подават в СДВР/ОДМВР и в дирекция
„Миграция“ по ред, утвърден от Министерския съвет. Персонализираният документ за
самоличност се получава от мястото, където
е подадено съответното заявление.“
7. В § 23 думите „министъра на транспорта“
се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 71. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи
за самоличност (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 110 от 2008 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Параграф 25 се отменя.
2. В § 28, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „документи за самоличност“ се поставя запетая и
се добавя „документи“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. погасяване на задължения към фирмите изпълнители във връзка с придобиване
на активи или ползване на услуги, съгласно
сключен договор, свързани с издаването на
документите за самоличност, за пребиваване
в Република България и за управление на
моторно превозно средство;“.
Заключителни разпоредби
§ 72. В Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69
от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.;
Решение № 4 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 47 от 2009 г.) в чл. 310, т. 5
думите „Закона за българските документи
за самоличност“ се заменят със „Закона за
българските лични документи“.
§ 73. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.) в чл. 137,
ал. 4 думите „Закона за българските документи
за самоличност“ се заменят със „Закона за
българските лични документи“.
§ 74. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от
2007 г., бр. 74 от 2009 г.) в чл. 37, ал. 2, т. 2
думите „български документи за самоличност“
се заменят с „български лични документи“.
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§ 75. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47
и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 95, ал. 1 думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят
със „Закона за българските лични документи“.
2. В чл. 97 думите „български документ за
самоличност“ се заменят с „български личен
документ“.
3. В чл. 112, ал. 1 думите „българските
документи за самоличност“ се заменят с
„българските лични документи“.
4. В чл. 114, ал. 3 думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят
със „Закона за българските лични документи“.
5. В чл. 115, ал. 1, т. 1 думите „български
документи за самоличност“ и „документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
§ 76. В Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35 и 41 от 2009 г.)
в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби
думите „Закона за българските документи
за самоличност“ се заменят със „Закона за
българските лични документи“.
§ 77. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102
от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г.,
бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35 и 42 от 2009 г.) в
чл. 21, ал. 4 думите „българските документи
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
§ 78. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35
и 42 от 2009 г.) в чл. 41, ал. 3 думите „Закона
за българските документи за самоличност“
се заменят със „Закона за българските лични
документи“.
§ 79. В Закона за държавните такси (обн.,
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г.,
бр. 21 от 1960 г.; доп., ДВ, бр. 53 от 1973 г.,
бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от
1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г.,
бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от
1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и
90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36
и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33
от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г.)
в чл. 4, буква „д“ думите „документи за самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
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§ 80. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31
от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и
82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35 и 42 от
2009 г.) в приложение № 1 към чл. 25, в раздел
II, т. 27 думите „документи за самоличност“
се заменят с „български лични документи“.
§ 81. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
(обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм., бр. 82 от
2006 г., бр. 33 и 66 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14б думите „документи за самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
2. В § 15 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
(ДВ, бр. 66 от 2008 г.) думите „документите
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
§ 82. В Закона за избиране на народни
представители (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.,
Решение № 8 на Конституционния съд от
2001 г. – бр. 44 от 2001 г.; изм., бр. 45 от
2002 г., бр. 28, 32 и 38 от 2005 г., бр. 24, 30,
63 и 95 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 31 от
2009 г., Решение № 1 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 36 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 85, ал. 1 и 3 думите „Закона за
българските документи за самоличност“ се
заменят със „Закона за българските лични
документи“.
2. В § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните
разпоредби думите „Закона за българските
документи за самоличност“ се заменят със
„Закона за българските лични документи“.
§ 83. В Закона за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2007 г.; изм., бр. 19
от 2008 г., бр. 25, 31 и 47 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 92, ал. 1 и 4 думите „Закона за
българските документи за самоличност“ се
заменят със „Закона за българските лични
документи“.
2. В § 1, т. 4, буква „б“ от допълнителната
разпоредба думите „Закона за българските
документи за самоличност“ се заменят със
„Закона за българските лични документи“.
§ 84. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 48, ал. 2:
а) в изречение първо думите „документите
им за самоличност“ се заменят с „българските
им лични документи“;
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б) в изречение второ думите „документите
за самоличност“ се заменят с „българските
лични документи“.
2. В чл. 242, ал. 3 думите „Документите
за самоличност“ се заменят с „Българските
лични документи“.
§ 85. В Закона за местните избори (обн.,
ДВ, бр. 66 от 1995 г.; попр., бр. 68 от 1995 г.;
Решение № 15 на Конституционния съд от
1995 г. – бр. 85 от 1995 г.; изм., бр. 33 от
1996 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 1997 г. – бр. 22 от 1997 г.; изм., бр. 11 и
59 от 1998 г., бр. 69 и 85 от 1999 г., бр. 29 от
2000 г., бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 69
и 93 от 2003 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 17, 24, 30,
69 и 95 от 2006 г., бр. 49, 63 и 78 от 2007 г.) в
чл. 79, ал. 1 думите „Закона за българските
документи за самоличност“ се заменят със
„Закона за българските лични документи“.
§ 86. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31,
41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69,
94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42 и 74 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 7, т. 18 думите „документи за самоличност и правоспособност“ се заменят с
„български лични документи“.
2. В чл. 59, ал. 3, т. 1 думите „чл. 18,
т. 1 – 20 от Закона за българските документи
за самоличност“ се заменят с „чл. 18 от Закона
за българските лични документи“.
3. В чл. 140, ал. 1, т. 19 думите „документи за самоличност“ се заменят с „български
лични документи“.
§ 87. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм.,
бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36
от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и
41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и
69 от 2008 г., бр. 42 и 47 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Нотариусът има право на достъп до
Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, както и до
Националния автоматизиран информационен
фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични
документи“, при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет.“
2. В чл. 25:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или
прекратяване на права върху имот нотариусът
е длъжен да направи справка в базата данни
и фондовете по чл. 19, ал. 2.“;
б) досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
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§ 88. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 29, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Национален автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските
лични документи“;“.
2. В чл. 31, ал. 1 думите „Националния
информационен фонд „Български документи
за самоличност“ се заменят с „Националния
автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален
регистър на българските лични документи“,
а думите „документи за самоличност“ се заменят с „български лични документи“.
§ 89. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.)
в чл. 45, ал. 3 думите „Закона за българските
документи за самоличност“ се заменят със
„Закона за българските лични документи“.
§ 90. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36 и
74 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 49, ал. 1, т. 5 думите „документ за
самоличност“ се заменят с „български личен
документ“.
2. В чл. 58 думите „документи за самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
§ 91. (1) Параграф 87 влиза в сила от
1 януари 2010 г.
(2) До 1 януари 2010 г. Министерският съвет
приема акта по § 87, т. 1, буква „б“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11543

УКАЗ № 334
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Търговския закон,
приет от ХLI Народно събрание на 2 октомври 2009 г.
Издаден в София на 9 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение на Търговския закон (обн., ДВ,
бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г.,
бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63
от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г.,
бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70
от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от
1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от
2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39,
42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80
и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г.,
бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г. и бр. 12,
23, 32 и 47 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето
се заличават.
§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „2“,
а думите „10 лева“ се заменят с „1 лев“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „1“.
§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто“ се
заменят с „установения в закона минимум“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11538

УКАЗ № 339
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за гражданското въздухоплаване, приет от
ХLI Народно събрание на 7 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за граж
данското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г. и бр. 35 и 47 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 53а ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 53б се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Министърът
на транспорта“ се заменят с „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
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2. В т. 2 думите „и на контролния съвет“
се заличават.
§ 3. В чл. 53в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „петима членове“ се заменят с „трима членове“ и думите „министъра
на транспорта“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
3. В ал. 3 думите „или на контролния“ се
заличават.
4. В ал. 10:
а) в текста преди т. 1 думите „Министърът
на транспорта“ се заменят с „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“;
б) създава се т. 4:
„4. по решение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие.“
5. В ал. 11 навсякъде думите „министъра
на транспорта“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
6. Създават се ал. 12, 13 и 14:
„(12) Управителният съвет може да приема
решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета. Никой присъстващ
член не може да представлява повече от един
отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен
случай.
(13) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство.
(14) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.“
§ 4. Член 53д се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 5. В остана лите текстове на закона
думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството
на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните
тех нолог ии и съобщени я та“, „минист ъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
Законът е приет от 4��������������������
1�������������������
-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11645
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УКАЗ № 340
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за регионалното
развитие, приет от ХLI Народно събрание на
7 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за регионалното
развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм.,
бр. 47 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 4 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, думите „Министерството
на транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, а думите „представител на
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г. и бр. 12,
32, 41, 42 и 75 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 27 се създава нова ал. 2:
„(2) На граничните контролно-пропускателни пунктове теглото, осовото натоварване
и габаритните размери на пътните превозни
средства се контролират от длъжностни лица
на Агенция „Митници“, като при превишаване
на допустимите стойности се събират такси.“
2. В чл. 56, ал. 2, т. 1 думите „областните
пътни управления“ се заменят с „Агенция
„Пътна инфраструктура“.
§ 3. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51,
53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102
от 2008 г. и бр. 74 и 75 от 2009 г.) в чл. 167,
ал. 3, изречение трето думата „митнически“
се заличава.
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§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11646

УКАЗ № 341
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за установяване на правила за приложение
на Доверителния фонд между Европейската
комисия от името на Европейската общност
и Република България, Чешката република,
Федерална република Германия, Република
Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската
република, Великото херцогство Люксембург,
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република
Финландия и Кралство Швеция като донори
и Европейската инвестиционна банка като
управител, приет от ХLI Народно събрание
на 7 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за ус
тановяване на правила за приложение на
Доверителния фонд меж ду Европейската
комисия от името на Европейската общност
и Република България, Чешката република,
Федерална република Германия, Република
Естония, Република Гърция, Кралство Ис
пания, Френската република, Италианската
република, Великото херцогство Люксембург,
Република Австрия, Република Полша, Пор
тугалската република, Румъния, Република
Финландия и Кралство Швеция като донори
и Европейската инвестиционна банка като
управител
Член единствен. Ратифицира Споразумението за установяване на правила за приложение
на Доверителния фонд между Европейската
комисия от името на Европейската общност
и Република България, Чешката република,
Федерална република Германия, Република
Естония, Република Гърция, Кралство Ис-
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пания, Френската република, Италианската
република, Великото херцогство Люксембург,
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република
Финландия и Кралство Швеция като донори
и Европейската инвестиционна банка като
управител, подписано на 26 януари 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11635

УКАЗ № 342
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Учредителния
договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в
сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на
Управителния съвет на банката от 30 януари
2009 г., приет от ХLI Народно събрание на
7 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Учредителния договор на
Международната банка за възстановяване и
развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение,
прието с Решение № 596 на Управителния
съвет на банката от 30 януари 2009 г.
Член единствен. Ратифицира Учредителния
договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията към
него, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно
с неговото изменение, прието с Решение
№ 596 на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие
от 30 януари 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11633
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УКАЗ № 343
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за електронната
търговия, приет от ХLI Народно събрание на
8 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение на Закона за електронната
търговия (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм.,
бр. 105 от 2006 г. и бр. 41 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения“ се заменят с „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
2. В ал. 3 думите „Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения“ се
заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11708

УКАЗ № 344
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за туризма,
приет от ХLI Народно събрание на 8 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение на Закона за туризма (обн.,
ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от
2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 42, 53 и 80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от
2008 г. и бр. 19 от 2009 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната
политика в туризма, като:
1. разработва краткосрочни концепции и
програми за развитие на туризма и предлага
на Министерския съвет за приемане стратегия
за развитие на туризма;
2. организира и координира конт рола
върху качеството на туристическия продукт;
извършва регистрация за туроператорска или
туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените
от закона случаи;
3. разработва и контролира изпълнението
на годишната програма за разходване на
средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на
годишната програма за национална туристическа реклама;
4. провежда съвместно с компетентните
ведомства държавната политика по отношение
на обучението и повишаване квалификацията
на кадрите в туризма;
5. подпомага дейността по привличане на
инвестиции и за реализиране на проекти за
развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата,
свързана с туризма;
6. взаимодейства с органите на местното
самоуправление и местната администрация и
с областните управители при осъществяване
на правомощията им в сферата на туризма;
7. представлява Република България пред
международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира
изпълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството є в
международните органи и организации;
8. участва в разработването, оценяването и
контрола върху изпълнението на програми и
проекти, финансирани от Европейския съюз
и от международни организации;
9. осъществява методическото ръководство
на дейността на регионалните и местните
туристически информационни центрове;
10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по
развитието и утвърждаването на отделните
видове туризъм;
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11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа
информация, включително на Националния
туристически регистър;
12. ръководи Националния съвет по туризъм;
13. издава правилниците за дейност та
на Експертната комисия по регистрация на
туроператори и туристически агенти и на
Експертната комисия по категоризация на
туристически обекти и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен
председател;
14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и
консулските представителства на Република
България популяризира българския туризъм
в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в
чужбина по популяризирането на българската
история и културно наследство;
15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми
в панаири и прояви, свързани с туризма;
16. разработва и участва в обсъждането
на проекти на нормативни актове в областта
на туризма.”
§ 2. Член 5а се отменя.
§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“.
3. В ал. 3 и 4 думите „Държавната агенция
по туризъм“ се заменят с „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3,
т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове
представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна,
и представители на национално представените
туристически сдружения и други юридически
лица с нестопанска цел, имащи отношение
към развитието на съответните туристически
обекти, от друга страна.”
5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“, а думите „ведомство и“ се заличават.
6. В ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
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§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър на заявителя – оригинал или“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.
2. В ал. 2 думите „Агенцията по туризъм“
се заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„Министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“, а думите „Агенцията по туризъм“
се заменят с „министерството“.
§ 5. В чл. 50, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.
§ 6. В чл. 50б, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.
§ 7. В чл. 50в, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.
§ 8. В чл. 50г, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.
§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Категоризирането на плажовете се
урежда с наредба, приета от Министерския
съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Категоризирането на ски пистите се
урежда с наредба, приета от Министерския
съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“
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3. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
Допълнителна разпоредба
§ 10. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция
по туризъм“, „председателя на Държавната
агенция по туризъм“ и „Държавната агенция
по туризъм“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. (1) Държавната агенция по туризъм
се закрива.
(2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник на Държавната агенция по туризъм.
(3) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на Държавната
агенция по туризъм се поемат от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
(4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната агенция
по туризъм преминават към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а
от Закона за държавния служител.
(5) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от ал. 2 промени по съответните бюджети.
(6) Министерският съвет в едномесечен
срок от влизането в сила на този закон урежда
отношенията, свързани със закриването на
агенцията по ал. 1.
§ 12. Подзаконовите нормативни актове,
издадени или приети на основание на Закона
за туризма от или съвместно с председателя
на Държавната агенция по туризъм или от
Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм,
запазват действието си.
§ 13. (1) Регистрацията на туроператори и
туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени по
чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната
агенция по туризъм, се запазват.
(2) Когато към датата на влизане в сила
на този закон има започната процедура за
регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска
или туристическа агентска дейност от председателя на Държавната агенция по туризъм,
процедурата се довършва от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

(3) Когато към датата на влизане в сила
на този закон има открита процеду ра за
категоризиране на туристически обекти по
чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната
агенция по туризъм, процедурата се довършва
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
§ 14. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51
от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от
2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от
2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54
от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г. и бр. 42 и
74 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 41, ал. 2 думите „Министерството
на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 51, ал. 3 думите „председателя на
Държавната агенция по туризъм“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
3. В чл. 59, ал. 7 думите „председателя на
Държавната агенция по туризъм“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 15. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.;
изм., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.)
в чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „председателя на
Държавната агенция по туризъм“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 16. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36, 41
и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 49, ал. 2 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
2. В чл. 77 в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 17. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм.,
бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от
2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 т. 13 „Държавна
агенция по туризъм“ се отменя.
§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г.
и бр. 53 и 84 от 2007 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“
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и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 19. В Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация
(обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на
икономиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 3 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“;
б) в ал. 4, изречение първо думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.
3. В чл. 11, ал. 5, т. 6 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 20. В Закона за Българската банка за
развитие (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в чл. 4,
ал. 4 думите „министъра на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 21. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56
от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и
105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и
енергетиката“, „министъра на икономиката и
енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно
с „министърът на икономиката, енергетиката
и т у ризма“, „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 22. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35 и 47
от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на
икономиката и енергетиката“, „министъра на
икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
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§ 23. В Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
(обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от
2008 г.) навсякъде думите „министърът на
икономиката и енергетиката“, „министъра
на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 24. В Закона за експортния контрол на
оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм., бр. 109
от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 25. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 311, ал. 4 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 26. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и
бр. 35, 41 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 27. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19 и
42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът
на икономиката и енергетиката“, „министъра
на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
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§ 28. В Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ,
бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 11
от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 29. В Закона за задължителните запаси
от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от
2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105
от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от
2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12 и 32
от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на
икономиката и енергетиката“, „министъра на
икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 30. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30 от
2006 г., бр. 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31,
41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г.
и бр. 23 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“,
„заместник-министърът на икономиката и
енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно
с „министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „заместник-министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 31. В Закона за измерванията (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от
2005 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 32. В Закона за изпълнение на Регламент
на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и
енергетиката“, „министъра на икономиката и
енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно
с „министърът на икономиката, енергетиката
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и т у ризма“, „минист ъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 33. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В чл. 6, т. 2:
а) в текста преди буква „а“ думите „министърът на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“;
б) в буква „д“ думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.
и бр. 41 и 74 от 2009 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 35. В Закона за малките и средните
предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.;
изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.,
бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59
и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 43 от
2008 г.) навсякъде думите „министърът на
икономиката и енергетиката“, „министъра на
икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 36. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 18 в текста преди т. 1 думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В чл. 30а, ал. 2 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
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3. В чл. 93, ал. 3 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 37. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 38. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94,
98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и
енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 39. В Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от
2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г.,
бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30,
36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от
2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) в чл. 7 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 в текста преди буква „а“ думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“;
б) в т. 2 думите „министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“
се заменят с „Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 40. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12
и 32 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 2, изречение четвърто думите „министърът на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“.
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§ 41. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г. и бр. 110 от 2008 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 27а, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
2. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 42. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 23 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
2. В § 11 от заключителните разпоредби
думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 43. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 3, изречение второ думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
„Списък на търговските дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала или
обособени части от тях“ в „IХ. Министерство
на икономиката и енергетиката“ думите „и
енергетиката“ се заменят с „енергетиката и
туризма“.
§ 44. В Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г. и бр. 10 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1, изречение второ думите
„Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 36, ал. 2, изречение второ думите
„Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

§ 45. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32
и 42 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 46. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88
от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43
и 54 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 7:
а) в ал. 1 навсякъде думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“;
б) в ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 47. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41
и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от
2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от
2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В чл. 7, ал. 2 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 48. В Закона за тютюна и тютюневите
изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм.,
бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от
1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г.,
бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70
от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18,
30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от
2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. и бр. 12 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 19, ал. 4, изречение четвърто думите
„Министърът на икономиката и енергетиката“
се заменят с „Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В чл. 52, ал. 1, т. 3 и 6 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 49. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 41 и
74 от 2009 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
3. В чл. 34, ал. 2, изречение първо думите
„икономиката и енергетиката“ се заменят с
„икономиката, енергетиката и туризма“.
4. В § 1д от допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 50. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 1 думите
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 51. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31,
41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г.
и бр. 12, 19, 32, 35 и 47 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 77а, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
2. В § 11, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 52. В Закона за генетично модифицирани
организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 74
от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 5, т. 1, буква „г“ думите
„Министерството на икономиката“ се заменят
с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 111 думите „Министерството на
икономиката“ се заменят с „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 53. В Закона за експортното застраховане
(обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от
2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г.,
бр. 41 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят
следните изменения:
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1. В чл. 9, ал. 3 думите „Министерството на
икономиката“ се заменят с „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 11, ал. 2, изречение второ и ал. 3
думите „Министърът на икономиката“ се
заменят с „Минист ърът на икономиката,
енергетиката и туризма“.
3. В чл. 13, ал. 1, т. 2 и 5 думите „министъра
на икономиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 54. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42
от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от
2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34,
80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 19
от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „Министерството
на икономиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В чл. 6, изречение трето думите „Министерството на икономиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
§ 55. В Закона за защита на растенията
(обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от
1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от
2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13а, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
2. В чл. 24д, ал. 2, изречение второ думите „министъра на икономиката“ се заменят
с „министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“.
§ 56. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм.,
бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17
от 2006 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 7, ал. 5,
т. 11 думите „министъра на икономиката“
се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 57. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.;
изм., бр. 36 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.)
в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на
икономиката“ се заменят с „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 58. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.
и бр. 36, 70 и 105 от 2008 г.) навсякъде думите
„министърът на икономиката“, „министъра на
икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
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§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11709

УКАЗ № 346
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, приет от
ХLI Народно събрание на 7 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за елек
тронното управление (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 4 след думите „обща стратегия за електронно управление“ се добавя
„по предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 2. В чл. 43, ал. 3 думите „Министърът
на държавната администрация и административната реформа съвместно с председателя
на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 3. Член 59 се изменя така:
„Общ контрол
Чл. 59. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
упражнява контрол по спазването на този
закон.“
§ 4. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа, съответно от председателя на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
от оправомощени от него длъжностни лица.“
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Допълнителна разпоредба
§ 5. В останалите текстове на закона думите:
1. „Министърът на държавната администрация и административната реформа“ и
„министъра на държавната администрация
и административната реформа“ се заменят
съответно с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
2. „Министерството на държавната администрация и административната реформа“ се
заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
3. „Председателят на Държавната агенция
за информационни технологии и съобщения“
и „председателя на Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения“
се замен ят съответно с „Минист ърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
4. „Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Издадените до влизането в сила на
този закон подзаконови нормативни актове
запазват действието си, доколкото не му
противоречат.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11644

УКАЗ № 347
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения, приет от ХLI Народно събрание
на 8 октомври 2009 г.
Издаден в София на 12 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения
(обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88
и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от
2009 г.)
§ 1. В чл. 9, т. 5 думите „Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения“ се
заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Издадените до влизането в сила на този
закон подзаконови нормативни актове запазват
действието си, доколкото не му противоречат.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11707

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на Агенция „Пътна инфраструктура“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
Възлага на Сметната палата да извърши
одит на Агенция „Пътна инфраструктура“,
както следва:
1. На финансовото управление на бюджета
и имуществото за периода 1 януари 2008 г. –
30 юни 2009 г.
2. На процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода 1 януари
2007 г. – 30 юни 2009 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад по т. 1 и 2 е
31 януари 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11630

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОГОВОР

между Кралство Белгия, Федерална републи
ка Германия, Кралство Испания, Френската
република, Великото херцогство Люксембург,
Кралство Нидерландия и Република Австрия
относно засилване на презграничното съ
трудничество, особено в борбата с тероризма,
презграничната престъпност и нелегалната
миграция
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 19 февруари 2009 г. – ДВ,
бр. 17 от 2009 г. В сила за Република България
от 23 август 2009 г. )
Високодоговарящите страни по този договор, които са държави – членки на Европейския съюз,
Като отчитат, че в зоната за свободно
движение на хора е важно държавите – членки на Европейския съюз, да засилят своето
сътрудничество, за да се борят по-ефективно
с тероризма, презграничната престъпност и
нелегалната миграция,
Като полагат усилия, без това да накърнява
разпоредбите на Договора за създаване на
Европейския съюз и Договора за създаване
на Европейската общност, за по-нататъшното
развитие на европейското сътрудничество,
да играят пионерска роля в създаването на
възможно най-високия стандарт на сътрудничество, и по-специално посредством по-добър
обмен на информация, в частност в борбата
срещу тероризма, презграничната престъпност
и нелегалната миграция, като същевременно
оставят открито участието в това сътрудничество за всички други държави – членки на
Европейския съюз,
Като се стремят да включат разпоредбите
на този договор в законовата рамка на Европейския съюз, за да подобрят обмена на
информация в рамките на Европейския съюз,
по-специално в борбата срещу тероризма,
презграничната престъпност и нелегалната
миграция, и да създадат необходимите законови и технически условия за тази цел,
Като спазват основните права, произтичащи от Хартата на основните права на
Европейския съюз, Европейската конвенция
за защита на човешките права и основните
свободи и конституционните традиции, които
са общи за съответните държави, по-специално със съзнанието, че за предоставяне на
лични данни на друга договаряща страна е
необходим подходящ стандарт за защита на
данните от договарящата страна получател,
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Като отчитат, че, без това да накърнява
сегашното национално законодателство, следва да се предвидят мерки по този договор,
тя да е предмет на подходящ съдебен надзор,
Като се стремят да допълнят този договор
със следващи споразумения, позволяващи
автоматизирано търсене на данни в други
подходящи регистри, доколкото е необходимо
и обосновано по смисъла на засилване на
презграничното сътрудничество,
Се споразумяха за следното:
Г л а в а

1

ОБЩИ АСПЕКТИ
Член 1
Основни принципи на договора
1. Посредством този договор договарящите
страни имат намерение да засилят презграничното сътрудничество, по-специално взаимния
обмен на информация.
2. Това сътрудничество не накърнява законодателството на Европейския съюз и е отворено
за присъединяване на всяка държава – членка
на Европейския съюз, в съответствие с този
договор.
3. Сътрудничеството по този договор цели
да се разработят инициативи за насърчаване
на европейското сътрудничество в областите,
определени в този договор.
4. Най-късно в срок от три години след
влизане в сила на този договор на основата на
оценка на опита от неговото изпълнение следва
да се представи инициатива след съгласуване
със или по предложение на Европейската
комисия в съответствие с разпоредбите на
Договора за създаване на Европейския съюз
и Договора за създаване на Европейската
общност с цел разпоредбите на този договор
да се включат в законовата рамка на Европейския съюз.
5. Договарящите страни представят редовно на Съвета на Европейския съюз и на
Европейската комисия съвместни доклади за
напредъка в сътрудничеството.
Г л а в а

2

ДНК ПРОФИЛИ И ДАКТИЛОСКОПИЯ
И ДРУГИ ДАННИ
Член 2
Създаване на национални файлове за ДНК
анализ
1. Договарящите страни се задължават с
настоящото да открият и поддържат национални файлове за ДНК анализ за разследване
на криминални престъпления. Обработката
на данните, съхранявани в тези файлове по
този договор, се извършва под условие на
другите є разпоредби в съответствие с националното законодателство, приложимо за
тяхната обработка.
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2. По смисъла на изпълнение на договора
договарящите страни гарантират достъпността
на справочните данни от техните национални файлове за ДНК анализ, така както е
посочено в изречение първо на параграф 1.
Справочните данни вк лючват само ДНК
профили*, създадени от некодираната част
на ДНК, и справка. Справочните данни не
трябва да съдържат никакви данни, от които
субектът на данните да може да бъде директно
идентифициран. Справочните данни, които
не могат да бъдат проследени до никое лице
(непроследими), трябва да са разпознаваеми
като такива.
3. При депозиране на инст ру менти за
ратификация, приемане, одобрение или присъединяване всяка договаряща страна определя националните файлове за ДНК анализ,
за които са приложими членове от 2 до 6, и
условията за автоматизирано търсене, така
както е посочено в член 3, параграф 1.
Член 3
Автоматизирано търсене на ДНК профили
1. За разследване на криминални престъп
ления договарящите страни позволяват на
националните точки за контакт на договарящите страни, така както е посочено в член 6,
достъп до справочните данни в своите файлове
за ДНК анализ с правомощие да провеждат
автоматизирано търсене, сравнявайки ДНК
профилите. Пълномощия за търсене могат да
се упражняват само в индивидуални случаи и в
съответствие с националното законодателство
на търсещата информация договаряща страна.
2. Ако автоматизираното търсене покаже,
че предоставен ДНК профил съвпадне с ДНК
профил, въведен в претърсвания файл на договарящата страна, търсещият информация
пункт за връзка получава автоматизирано
съобщение за попадение и справка. Ако не
бъде намерено съвпадение, автоматизирано
съобщение не се предава.
Член 4
Автоматично сравнение на ДНК профили
1. За разследване на криминални престъпления договарящите страни с взаимно
съгласие през своите национални пунктове
за връзка сравн яват ДНК профилите на
своите „непроследими лица“ с всички ДНК
профили от други справочни данни в национални файлове за ДНК анализ. Профилите
се предоставят и сравняват в автоматизирана
форма. ДНК профилите на непроследими
лица се предоставят за сравнение само ако
това е предвидено съгласно националното
законодателство на търсещата информация
договаряща страна.
* За Федерална република Германия ДНК профилите, така както е посочено в този договор, се
означават като ДНК Identifizierungsmuster (модели
за ДНК идентификация).
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2. Ако договаряща страна открие при сравняването, цитирано в параграф 1, че някакви
подадени ДНК профили съвпаднат с профили
от нейния файл за ДНК анализ, тя незабавно
предоставя на националния пункт за връзка
на другата договаряща страна справочните
данни, за които е намерено съвпадение.
Член 5
Предоставяне на допълнителни лични данни
и друга информация
Ако процедурата, посочена в членове 3 и 4,
покаже съвпадение между ДНК профили,
предоставянето на всякакви налични допълнителни лични данни и друга информация
относно справочните данни се урежда от
националното законодателство, включително
от правилника за правна помощ на договарящата страна, от която се търси информация.
Член 6
Национална точка за контакт и изпълнително
споразумение
1. По смисъла на предоставянето на данни,
така както е посочено в членове 3 и 4, всяка договаряща страна определя национална
точка за контакт. Пълномощията на пункта
за връзка се уреждат от приложимото национално законодателство.
2. Подробности по техническите споразумения относно процедурите, изложени в
членове 3 и 4, се определят в изпълнително
споразумение, така както е посочено в член 44.
Член 7
Събиране на клетъчен материал и предоста
вяне на ДНК профили
Ако в продължаващи разследвания или
наказателно производство няма наличен ДНК
профил за конкретно лице, присъстващо на
територията на договаряща страна, от която
се търси информация, договарящата страна,
от която се търси информация, предоставя
правна помощ, като събира и изследва клетъчен материал от това лице и предоставя
получения ДНК профил, ако:
(1) търсещата информация договаряща
страна изложи целта, за която се иска това;
(2) търсещата информация договаряща
страна представя заповед за разследване или
официална справка, издадена от компетентния орган, така както се изисква съгласно
законодателството на тази договаряща страна,
показващо, че изискванията за събиране и
изследване на клетъчен материал ще бъдат
изпълнени, ако съответното лице присъства
на територията на търсещата информация
договаряща страна, и
(3) съгласно законодателството на договарящата страна, от която се търси информация,
са изпълнени изискванията за събиране и
изследване на клетъчен материал и за предоставяне на получения ДНК профил.
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Член 8
Дактилоскопски данни
За целите на изпълнение на този договор
договарящите страни гарантират достъпността
на справочните данни от файла за националните автоматизирани дактилоскопски системи
за идентификация, създадени за превенция и
разследване на криминални престъпления.
Справочните данни включват само дактилоскопски данни и справка. Справочните
данни не трябва да съдържат никакви данни,
от които субектът на данните да може да
бъде директно идентифициран. Справочните
данни, които не могат да бъдат проследени
до никое лице (непроследими), трябва да са
разпознаваеми като такива.
Член 9
Автоматизирано търсене на дактилоскопски
данни
1. За превенция и разследване на криминални престъпления договарящите страни
позволяват на националните пунктове за
връзка на договарящите страни, така както
е посочено в член 11, достъп до справочните
данни в автоматизираните системи за дактилоскопска идентификация, които са създали
за тази цел, с правомощие да провеж дат
автоматизирано търсене, сравнявайки дактилоскопските данни. Пълномощия за търсене
могат да се упражняват само в индивидуални случаи и в съответствие с националното
законодателство на търсещата информация
договаряща страна.
2. Решителното сверяване на дактилоскопските данни със справочните данни, притежавани от договарящата страна, отговаряща за
файла, се извършва от търсещия информация
национална точка за контакт посредством
автоматизирано предоставяне на справочните данни, необходими за недвусмислено
съвпадение.
Член 10
Предоставяне на допълнителни лични данни
и на друга информация
Ако процедурата, посочена в член 9, покаже
съвпадение между дактилоскопските данни,
предоставянето на всякакви достъпни допълнителни лични данни и на друга информация
относно справочните данни се урежда от националното законодателство, включително от
правилника за правна помощ на договаряща
страна, от която се търси информация.
Член 11
Национална точка за контакт и изпълнително
споразумение
1. По смисъла на предоставянето на данни,
така както е посочено в член 9, всяка договаряща страна определя национална точка за
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контакт. Пълномощията на пункта за връзка
се уреждат от приложимото национално законодателство.
2. Подробностите от техническите споразумения относно процедурите, изложени
в член 9, се определят в изпълнително споразумение, така както е посочено в член 44.
Член 12
Автоматизирано търсене на данни за регис
трация на автомобили
1. За превенция и разследване на криминални престъпления и за обсъждане на
други престъпления, попадащи в рамките на
юрисдикцията на съдилищата или на прокуратурата в търсещата информация държава,
както и за поддържане на обществения ред
и сигурност договарящите страни позволяват
на националните пунктове за връзка на договарящите страни, така както е посочено в
параграф 2, достъп до следните национални
данни за регистрация на автомобили с правомощие да провеждат автоматизирано търсене
в индивидуални случаи:
(1) данни, отнасящи се за притежателите
или операторите, и
(2) данни, отнасящи се за превозните
средства.
Търсене може да се провежда само с пълен
номер на шасито или пълен регистрационен
номер. Пълномощията за търсене могат да
се упражняват само в съответствие с националното законодателство на търсещата
информация договаряща страна.
2. По смисъла на предоставянето на данни,
така както е посочено в параграф 1, всяка
договаряща ст рана определ я национа лна
точка за контакт за постъпващите искания
за информация. Пълномощията на пункта за
връзка се уреждат от приложимото национално
законодателство. Подробностите на техническите мерки за процедурата се определят
в изпълнително споразумение, така както е
посочено в член 44.
Член 13
Предоставяне на данни, които не са лични
данни
За превенция на криминални престъпления
и поддържане на обществения ред и сигурност
при големи събития с презгранично измерение, и по-специално при спортни събития или
срещи на Европейския съвет, договарящите
страни – както при поискване, така и по своя
инициатива, в съответствие с националното
законодателство на предоставящата информация договаряща страна си предоставят
взаимно данни, които не са лични данни и
които са необходими за целта.
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Член 14
Предоставяне на лични данни
1. За превенция на криминални престъп
ления и поддържане на обществения ред и
сигурност при големи събития с презгранично
измерение, и по-специално при спортни събития
или срещи на Европейския съвет, договарящите
страни – както при поискване, така и по своя
инициатива, в съответствие с националното
законодателство на предоставящата информация договаряща страна си предоставят взаимно
лични данни, ако окончателни присъди или
други обстоятелства дават основание да се
смята, че субектите на данните ще извършат
при случай криминални престъпления или
представляват заплаха за обществения ред и
сигурност, доколкото предоставянето на тези
данни е разрешено съгласно националното законодателство на предоставящата информация
договаряща страна.
2. Личните данни могат да бъдат обработвани само за целите, изложени в параграф 1,
и за определеното събитие, за което са предоставени. Предоставените данни трябва да
бъдат заличени незабавно, веднага щом бъдат
постигнати целите, цитирани в параграф 1,
или ако са вече непостижими. Предоставените данни трябва във всеки случай да бъдат
заличени след не повече от една година.
Член 15
Национална точка за контакт
По смисъла на предоставянето на данни,
така както е посочено в членове 13 и 14, всяка договаряща страна определя национална
точка за контакт. Пълномощията на пункта
за връзка се уреждат от приложимото национално законодателство.
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МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Член 16
Предоставяне на информация за възпрепят
стване на терористични престъпления
1. За превенция на терористични престъп
ления договарящите страни могат в съответствие с националното законодателство в
индивидуални случаи, дори без да им бъде
поискано това, да предоставят на националните пунктове за връзка на други договарящи
страни, така както е посочено в параграф 3,
личните данни и информацията, указани в
параграф 2, доколкото това е необходимо,
понеже конкретни обстоятелства дават основание да се смята, че субектът на данните
ще извърши криминални престъпления, така
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както е посочено в членове 1 до 3 от Рамковото решение на Съвета на Европейския
съюз 2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г. относно
борбата с тероризма.
2. Данните, които се предоставят, съдържат
фамилно име, собствени имена, дата и място
на раждане и описание на обстоятелствата,
даващи основание за предположението, цитирано в параграф 1.
3. Всяка договаряща ст рана оп редел я
национална точка за контакт за обмен на
информация с други пунктове за връзка на
договарящите ст рани. Пълномощи ята на
националния пункт за връзка се уреждат с
приложимото национално законодателство.
4. Предоставящият информацията орган
може в съответствие с националното законодателство да наложи условия за използване
на тези данни и информацията от получаващия информацията орган. Получаващият
информацията орган се задължава с всякакви
такива условия.
Член 17
Висши служители от военновъздушните сили
1. Всяка договаряща страна решава за
себе си съгласно политиката си за сигурност
на националната авиация дали да дислоцира
висши служители от военновъздушните сили
на самолети, регистрирани в тази договаряща
страна. Всякакви такива висши служители
от военновъздушните сили се дислоцират
в съответствие с Чикагската конвенция от
7 декември 1944 г. относно международната
гражданска авиация и приложенията към
нея, по-специално приложение 17, както и
с документите за нейното изпълнение, като
се съблюдават надлежно пълномощията на
командира на самолета съгласно Токийската
конвенция от 14 септември 1963 г. относно
престъпленията и някои други актове, извършени на борда на самолет, и в съответствие
с всякакви други приложими международни
правни разпоредби, доколкото са задължаващи
за съответните договарящи страни.
2. Висшите служители от военновъздушните
сили, така както е посочено в този договор,
са полицейски служители или други подходящо обучени длъжности лица, отговарящи
за поддържане на сигурността на борда на
самолета.
3. Договарящите страни си помагат взаимно
в обучението и продължаващото обучение на
висши служители от военновъздушните сили
и си сътрудничат тясно по въпроси относно
оборудването на висши служители от военновъздушните сили.
4. Преди договарящата страна да дислоцира
висши служители от военновъздушните сили,
съответната є национална точка за контакт
трябва да извести в писмен вид за тяхното
дислоц и ране. Извес т иет о се изп раща на
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съответната национална точка за контакт в
друга договаряща страна най-малко три дни
преди въпросния полет до или от някое от
нейните летища. В случай на непосредствена опасност известието се дава без никакво
допълнително забавяне, по правило преди
самолетът да кацне.
5. Писменото известие съдържа информацията, указана в приложение 1 към този
договор, и се третира като поверително от
договарящите страни. Договарящите страни
могат да изменят приложение 1 с отделно
споразумение.
Член 18
Носене на оръжие, амуниции и оборудване
1. Договарящите страни, при поискване,
дават на висши служители от военновъздушните сили, дислоцирани от други договарящи страни, генерално разрешение да носят
оръжие, амуниции и оборудване на полети
към или от летища в договарящите страни.
Това разрешение включва носене на оръжие
и амуниции на борда на самолета и, под условие на параграф 2, в зони на сигурност с
ограничен достъп на летище във въпросната
договаряща страна.
2. Носенето на оръжие и амуниции се
подчинява на следните условия:
(1) лицата, носещи оръжие и амуниции, не
могат да слизат с тях от самолета на летища
или да влизат в зони на сигурност с ограничен
достъп на летище в друга договаряща страна,
освен ако не се придружават от представител
на компетентния є национален орган;
(2) носените оръжия и амуниции трябва
при слизане от самолета да бъдат депозирани
незабавно, под охрана, в наблюдавано място
за съхранение, определено от компетентния
национален орган.
Член 19
Национални точки за контакт и координация
По смисъла на задълженията съгласно членове 17 и 18 всяка договаряща страна определя
национална точка за контакт и координация.
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МЕРКИ ЗА БОРБА С НЕЛЕГАЛНАТА
МИГРАЦИЯ
Член 20
Консултанти по документите
1. На основа на съвместни оценки на ситуацията и в съответствие със съответните
разпоредби на Регламент (ЕО) № 377/2004 на
Съвета на Европейския съюз от 19 февруари
2004 г. относно създаването на мрежа от
служители за връзка по въпросите на имиграцията договарящите страни се споразумяват
относно командироване на консултанти по
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документите в държави, разглеждани като
източник на или като страни за транзит на
нелегална миграция.
2. Съгласно собственото им национално
законодателство договарящите страни обменят
редовно всяка информация относно нелегалната миграция, събирана от най-различни
източници от техните консултанти за работа
по документи.
3. При командироване на консултанти по
документите договарящите страни могат да
поверят на една договаряща страна координацията на конкретни мерки. Тази координация
може да има временен характер.
Член 21
Задължения на консултантите по документи
Консултантите по документи, командировани от договарящите страни, имат следните
задължения, и по-специално:
(1) консултират и обучават представителствата на договарящите страни в чужбина по
паспортни и визови въпроси, и по-специално
по откриване на фалшиви или фалшифицирани
документи, и относно документна злоупотреба
и нелегална миграция;
(2) консултират и обучават пратениците
относно техните задължения съгласно Конвенцията от 19 юни 1990 г. за изпълнение
на Шенгенското споразумение от 14 юни
1985 г. относно постепенното премахване на
проверките на общите граници и съгласно
приложение 9 към Чикагската конвенция от
7 декември 1944 г. относно международната
гражданска авиация и относно откриване на
фалшиви или фалшифицирани документи и
съответните правила за имиграция, и
(3) консултират и обучават органите и институциите за граничен контрол на страната
домакин.
Това не засяга пълномощията на представителствата на договарящите страни в чужбина
и на органите за граничен контрол.
Член 22
Национални точки за контакт и координация
Договарящите страни определят точки
за контакт и координация, към които да се
обръщат по повод съгласуваните мерки за
командироване на консултанти по документи,
както и по повод подготовката, изпълнението,
ръководството и оценката на консултациите
и схемите за обучение.
Член 23
Оказване на помощ при мерки за репатриране
1. Договарящите страни си помагат взаимно
при мерки за репатриране в съответствие с
Решение 2004/573/EО на Съвета на Европейския съюз от 29 април 2004 г. относно организацията на съвместни полети за извеждане
от територията на две или няколко държави
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членки на граждани на трета страна, които
са субекти на заповеди за отстраняване на
лица, и на Директива 2003/110/EО на Съвета
на Европейския съюз от 25 ноември 2003 г.
относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух.
Те се информират взаимно и своевременно
относно планираните мерки за репатриране
и, доколкото е възможно, дават възможност
на други договарящи страни да участват. По
отношение на съвместните мерки за репатриране договарящите страни договарят заедно
организацията за придружаване на репатрираните лица и мерките за сигурност.
2. Договаряща страна може, ако е необходимо, да репатрира лицата, които трябва
да бъдат репатрирани, през територия на
друга договаряща страна. Решението относно
мярката за репатриране се взема от договарящата страна, през чиято територия ще се
извърши репатрирането. В своето решение за
репатриране тя определя условията за изпълнение и, ако е необходимо, налага освен това
на репатрираните такива мерки за принуда,
каквито са допустими съгласно собственото
є национално законодателство.
3. По смисъла на подготовка и изпълнение
на мерките за репатриране договарящите
страни определят национални точки за контакт. Експертите се срещат редовно в работна
група, за да:
(1) оценят резултатите от минали операции и да ги отчетат при бъдещи подготовки
и изпълнение;
(2) обсъдят и решат всякакви проблеми,
възникнали при транзита, така както е посочено в параграф 2.
Г л а в а
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ДРУГИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 24
Съвместни операции
1. За да засилят полицейското сътрудничество, компетентните органи, определени от
договарящите страни, могат при поддържане
на обществения ред и сигурност и предот
вратяване на криминални престъпления да
въведат съвместни патрули и други съвместни
операции, в които определени полицейски
служители или други длъжности лица (наречени тук по-долу „служители“) от други
договарящи страни участват в операции на
територията на договарящата страна.
2. Всяка договаряща страна може като
държава домакин в съответствие с националното си законодателство със съгласието
на командироващата държава да предостави
суверенни пълномощия на служители от други
договарящи страни, участващи в съвместни
операции или, доколкото законодателството
на държавата домакин позволява, позволява
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на служители от други договарящи страни
да упражняват суверенните си пълномощия
в съответствие със законодателството на
командироващата държава. Тези суверенни
пълномощия могат да бъдат упражнявани само
под ръководството и, по правило, в присъствието на служители от държавата домакин.
Служителите на други договарящи страни се
подчиняват на националното законодателство
на държавата домакин. Държавата домакин
поема отговорност за техните действия.
3. Сл у ж и т ел и т е на д ру г и дог оваря щ и
страни, участващи в съвместни операции,
се подчиняват на инструкциите, дадени от
компетентния орган на държавата домакин.
4. Практическите аспекти на сътрудничеството се уреждат с изпълнителни споразумения,
така както е посочено в член 44.
Член 25
Мерки в случай на непосредствена опасност
1. В спешни ситуации служители от една
договаряща страна могат без предварителното съгласие на друга договаряща страна
да пресекат границата между двете страни
по такъв начин, че в зона на територията на
друга договаряща страна непосредствено до
границата в съответствие с националното законодателство на държавата домакин те могат
да предприемат всякакви временни мерки,
необходими за отклоняване на непосредствена
опасност над физическия интегритет.
2. Спешна ситуация, така както е посочено в параграф 1, се смята, че възниква, ако
съществува риск, че опасността ще се материализира в случай на изчакване служители
на държавата домакин да действат или да
поемат грижата, така както е установено в
член 24, параграф 2.
3. Преси чащи те г раницата сл у ж и тели
трябва незабавно да нотифицират държавата
домакин. Държавата домакин потвърждава
получаването на тази нотификация и предприема незабавно необходимите мерки да отклони
опасността, като поема грижата за операцията.
Служителите, пресичащи границата, могат да
предприемат действия в държавата домакин
само докато държавата домакин предприеме
необходимите защитни мерки. Пресичащите
границата служители трябва да следват инструкциите на държавата домакин.
4. Договарящите страни определят в отделно споразумение органите, които трябва
да бъдат нотифицирани незабавно, така както
е определено в параграф 3. От служителите,
пресичащи границата, се изисква да спазват
разпоредбите на този член и законодателството
на договарящата страна, в рамките на чиято
територия действат.
5. Държавата домакин поема отговорност
за мерките, предприети от служителите, пресичащи границата.
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Член 26
Оказване на помощ във връзка с големи съ
бития, бедствия и сериозни инциденти
Компетентните органи на договарящите
страни си предоставят една на друга взаимна
помощ в съответствие с националното законодателство във връзка с масови сборища
и аналогични големи събития, бедствия и
сериозни инциденти, като:
(1) се нотифицират взаимно колкото може
по-бързо за тези ситуации с презгранично
влияние и си обменят всякаква релевантна
информация;
(2) предприемат и координират необходимите полицейски мерки в рамките на своята
територия в ситуации с презгранично влияние;
(3) доколкото е възможно, изпращат служители, специалисти и консултанти и доставят
оборудване по искане на договарящата страна,
на чиято територия е възникнала ситуацията.
Това не засяга никакви меж дународни
споразумения, в които договарящите страни
участват и които засягат взаимната помощ
в случай на бедствия и сериозни инциденти.
Член 27
Сътрудничество при поискване
1. Компетентните органи на договарящите
страни си предоставят взаимно помощ, при
поискване, в рамките на техните пълномощия и в съответствие с националното им
законодателство.
2. Компетентните органи на договарящите страни си предоставят взаимно помощ в
съответствие с изречение първо на член 39,
параграф 1 от Конвенцията от 19 юни 1990 г.
за изпълнение на Шенгенското споразумение
от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на проверките на общите граници
и по-специално, като:
(1) идентифицират притежателите и операторите на превозните средства и предоставят
информация относно шофьорите, морските капитани и капитаните на превозните средства,
плавателните съдове и самолетите, доколкото
това вече не е предвидено в член 12;
(2) предоставят информация относно шофьорски книжки, капитански удостоверения
и аналогични разрешителни;
(3) потвърждават местонахождението на
лицата и тяхното местожителство;
(4) проверяват разрешителните за пребиваване;
(5) потвърждават идентичността на телефонни абонати и абонати на други телекомуникационни услуги, ако са обществено
достъпни;
(6) установяват самоличността на лицата;
(7) проучват произхода на такива предмети,
като оръжия, моторни превозни средства и
плавателни съдове (запитвания през търговските канали);
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(8) предоставят данни от полицейските бази
данни и полицейските регистри и предоставят
информация от официални регистри, достъпни
за обществеността;
(9) издават спешна тревога по повод оръжия и експлозиви и тревога по повод валутна
фалшификация и измама с ценни книжа;
(10) п редос та вя т и нформа ц и я о т носно
практическото изпълнение на презгранично
наблюдение, презгранично преследване по
гореща следа и контролирани доставки, и
(11) потвърждават готовността на лице да
направи изявление.
3. Ако органът, от който се търси информация, не е упълномощен да се занимае с това
искане, той препраща искането към упълномощения за това орган. Органът, от който
се търси информация, нотифицира търсещия
информация орган относно препращането на
искането, както и органа, упълномощен да
се занимае с искането. Последният орган се
занимава с искането и изпраща резултата на
органа, който търси информация.
Г л а в а
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 28
Използване на оръжия, амуниции и оборудване
1. Служителите от договаряща страна,
които участват в съвместна операция на територията на друга договаряща страна, могат
да носят там националните си униформи.
Те могат да носят оръжия, амуниции и оборудване, каквито са им разрешени съгласно
националното законодателство на командироващата държава. Всяка договаряща страна
може да забрани носене на конкретно оръжие,
амуниции или оборудване от служители на
командироващата държава.
2. Оръжията, амунициите и оборудването,
изброени в приложение 2, могат да се използват само при законна отбрана на самите
служители или на други лица. Офицер на
държавата домакин, натоварен действително
с операцията, може в отделни случаи в съответствие с националното законодателство да
даде разрешение за използване на оръжие, амуниции и оборудване за цели, излизащи извън
указаните в изречение първо. Използването
на оръжие, амуниции и оборудване се урежда
от законодателството на държавата домакин.
Компетентните органи се информират взаимно относно позволените оръжия, амуниции
и оборудване, както и относно условията за
тяхната употреба.
3. Договарящите страни могат да изменят
приложение 2 с отделно споразумение.
4. Ако служители от договаряща страна
използват превозни средства в акция по този
договор на територията на друга договаряща
страна, те са под условие на същите правила
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за уличен трафик както служителите на държавата домакин, включително по отношение
на предимството на пътя и всякакви специални привилегии.
5. Практическите аспекти на използване на
оръжия, амуниции и оборудване се уреждат
с изпълнително споразумение, така както е
посочено в член 44.
6. Този член се прилага, без да накърнява
член 18.
Член 29
Защита и помощ
От договарящите страни се изисква да
осигурят на служителите на другите договарящи страни, пресичащи границите, същата
защита и помощ в хода на задълженията на
тези служители, каквито осигуряват за собствените си служители.
Член 30
Общи правила относно отговорността
Отговорността по този договор се урежда
в член 43 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за
изпълнение на Шенгенското споразумение от
14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на проверките на общите граници. Изречение първо не се прилага за членове 17 и 18.
Член 31
Наказателна отговорност
Служителите, опериращи на територията
на друга договаряща страна по този договор, се
третират по същия начин, както служителите
на другата договаряща страна по отношение
на всякакви криминални престъпления, кои
то биха могли да бъдат извършени от или
срещу тях, освен ако не е предвидено друго
в друго споразумение, приложимо за договарящите страни.
Член 32
Трудово отношение
Служителите, които предприемат действия
на територията на друга договаряща страна по
този договор, остават субект на разпоредбите
на трудовото законодателство, приложими в
тяхната държава, и по-специално по отношение на дисциплинарните правила.
Г л а в а
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА
ДАННИТЕ
Член 33
Дефиниции, обхват
1. По смисъла на този договор:
(1) „обработка на личните данни“ означава
всяка операция или поредица от операции, извършвани по личните данни, независимо дали
с автоматизирани средства или не, например
събиране, записване, организация, запаметя-
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ване, адаптация или промяна, сортиране, извличане, консултиране, използване, разкриване
посредством предоставяне, разпространение
или по друг начин предоставяне, подреждане,
комбиниране, блокиране, изтриване или разрушаване на данни; обработката по смисъла
на този договор включва и съобщение за това,
дали има попадение или не;
(2) „процедура на автоматизирано търсене“
означава директен достъп до автоматизираните
файлове на друг орган, при което отговорът
на процедурата на търсене е напълно автоматизиран;
(3) „препращане“ означава маркиране на
запаметени лични данни без цел ограничаване
на обработката им в бъдеще;
(4) „блокиране“ означава маркиране на
запаметени лични данни с цел ограничаване
на обработката им в бъдеще.
2. Следващите разпоредби се прилагат за
данни, които се предоставят или са предоставени в съответствие с този договор, освен
ако в предишните глави не е предвидено
нещо друго.
Член 34
Ниво на защита на данните
1. По отношение на обработката на лични
данни, които се предоставят или са предоставени в съответствие с този договор, всяка
договаряща страна гарантира ниво на защита на личните данни в националното си
законодателство най-малко равно на това,
произтичащо от Конвенцията на Съвета на
Европа за защита на лицата по отношение на
автоматичната обработка на лични данни от
28 януари 1981 г. и Допълнителния протокол
към нея от 8 ноември 2001 г., като при това
взема под внимание Препоръка № R (87) 15
от 17 септември 1987 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа на държавите
членки, уреждаща използването на лични
данни в полицейския сектор, също и ако дан
ните не се обработват автоматично.
2. Предоставянето на лични данни, предвидено по този договор, може да не се осъществи, докато разпоредбите на тази глава не
влязат в сила в националното законодателство
на териториите на договарящите страни,
участващи в това предоставяне. Комитетът
на министрите решава в съответствие с член
43 дали са удовлетворени условията.
Член 35
Цел
1. Обработката на личните данни от договарящата страна получател се разрешава единствено за целите, за които са предоставени,
в съответствие с този договор; обработката
за други цели се разрешава единствено с
предварителното разрешение на договарящата
страна, управляваща файла, и под условие само
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на националното законодателство на договарящата страна получател. Такова разрешение
може да се даде, при условие че обработката
за такива други цели се разрешава съгласно
националното законодателство на договарящата страна, управляваща файла.
2. Обработката на данните, предоставени
в съответствие с членове 3, 4 и 9, от търсещата или сравняващата договаряща страна
се разрешава единствено, за да:
(1) се установи дали сравняваните ДНК
профили или дактилоскопски данни съвпадат;
(2) се подготви и представи полицейско
или съдебно искане за правна помощ в съответствие с националното законодателство,
ако тези данни съвпаднат;
(3) се регистрират по смисъла на член 39.
Договарящата страна, управляваща файла,
може да обработва предоставените є данни в
съответствие с членове 3, 4 и 9, само ако това
е необходимо за сравнение, като предоставя
автоматизирани отговори на търсене или
регистрация в съответствие с член 39. Предоставените данни се заличават незабавно след
сравняване на данните или автоматизирания
отговор на търсене, освен ако за целите, споменати в точки 2 и 3 на параграф 2 по-горе,
не е необходима допълнителна обработка.
3. Данните, предоставени в съответствие с
член 12, могат да се използват от договарящата
страна, управляваща файла, само ако това
е необходимо по смисъла на предоставяне
на автоматизирани отговори в процедурата
на търсене или регистрация – така, както е
указано в член 39. Предоставените данни се
заличават незабавно след автоматизираните
отговори на търсене, освен ако не е необходима допълнителна обработка за регистрация
в съответствие с член 39. При отговора си
търсещата информация договаряща страна
може да използва получените данни единствено за процедурата, за която е извършена
процедурата на търсене.
Член 36
Компетентни органи
Предоставените лични данни могат да
бъдат обработвани само от власти, органи и
съдилища, които имат отговорност за задача
в подкрепа на целите, споменати в член 35.
По-специално, данните могат да бъдат предоставени на други юридически лица само с
предварителното разрешение на предоставящата ги договаряща страна и в съответствие
със законодателството на договарящата страна
получател.
Член 37
Точност, текуща релевантност и период на
съхранение на данните
1. Договарящите страни трябва да гарантират точността и текущата релевантност на
личните данни. Ако от нотификация от субекта
на данните или по някакъв друг начин стане
известно, че са предоставени неточни данни
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или данни, които не е трябвало да бъдат
предоставяни, това трябва да се нотифицира
незабавно на договарящата страна получател
или на договарящите страни получатели. Съответната договаряща страна или страните
се задължават да коригират или заличат тези
данни. Освен това предоставените лични
данни трябва да бъдат коригирани, ако бъде
установено, че са неправилни. Ако получаващото юридическо лице има основание да
смята, че предоставените данни са неправилни
или следва да бъдат заличени, предоставящият ги орган трябва да бъде информиран
незабавно за това.
2. Данни, точността на които субектът на
данните оспорва и чиято точност или неточност не може да бъде установена, трябва да
се маркират с флагче по искане на субекта
на данните в съответствие с националното
законодателство на договарящите страни. Ако
има флагче, то може да бъде отстранено при
условията на националното законодателство
на договарящите страни и само с разрешение
на субекта на данните или на основата на
решение на компетентния съд или на независимия орган за защита на данните.
3. Предоставените лични данни, които не
следва да са предоставени или получени, трябва
да бъдат заличени. Законно предоставените
и получени данни трябва да бъдат заличени:
(1) ако не са или вече не са необходими
за целта, за която са били предоставени; ако
са предоставени лични данни, а не са били
поискани, получаващият орган трябва незабавно да провери дали данните са необходими
за целите на предоставянето;
(2) след изтичане на максималния период
за съхранение на данните, определен в националното законодателство на предоставящата
ги договаряща страна, ако предоставящият
ги орган е информирал получаващия орган
относно тези максимални периоди към момента на предоставяне на данните.
Ако има основание да се смята, че заличаването би накърнило интересите на субекта
на данните, данните се блокират вместо да
бъдат заличени в съответствие с националното
законодателство. Блокираните данни могат да
бъдат предоставени или използвани единствено
за целта, за която данните не са заличени.
Член 38
Технически и организационни мерки за защита
на личните данни и сигурност на данните
1. Предоставящите и получаващите информация органи предприемат стъпки да
гарантират, че личните данни са ефективно
защитени срещу случайно или неразрешено
разрушаване, случайна загуба, неразрешен
достъп, неразрешена или случайна промяна
и неразрешено разкриване на данни.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

2. Особеностите на техническата спецификация относно процедурата на автоматизирано търсене се уреждат в изпълнително
споразумение по смисъла на член 44, който
гарантира, че:
(1) се вземат с ъвремен н и т ех н и ческ и
мерки за гарантиране защитата на данните,
и по-специално поверителността и целостта
на данните;
(2) се използват процедури за шифроване
и разрешение, признати от компетентните
органи, когато се прибягва до общодостъпни
мрежи, и
(3) допустимостта на търсене може да се
провери в съответствие с член 39, параграфи
2, 4 и 5.
Член 39
Протоколиране и регистрация; специални
правила, уреждащи автоматизираното и не
автоматизираното предоставяне
1. Всяка договаряща страна гарантира, че
всяко неавтоматизирано предоставяне и всяко
неавтоматизирано получаване на лични данни
от органа, управляващ файла, и от търсещия
информация орган се протоколира, за да се
удостовери допустимостта на предоставяне
на данните. Протоколът съдържа следната
информация:
(1) основанието за предоставяне;
(2) предоставените данни;
(3) датата на предоставяне; и
(4) наименованието или компетенцията
на търсещия информация орган и на органа,
управляващ файла.
2. За автоматизираното търсене за данни
е приложимо следното на основание членове
3, 9 и 12 или за автоматизираното сравняване
в съответствие с член 4:
(1) само специално упълномощени служители на национални бюра за контакт могат
да извършват автоматизирано търсене или
сравняване; списъкът на служителите, упълномощени да извършват автоматизирано търсене
или сравняване, се предоставя при поискване
от контролните органи, цитирани в параграф
5 по-долу, и от други договарящи страни;
(2) всяка договаряща страна гарантира, че
всяко предоставяне и получаване на лични
данни от органа, управляващ файла, и от
търсещия информация орган се регистрира,
включително съобщението за това, дали има
или не попадение; записът включва следната
информация:
а) предоставените данни;
б) дата и точното време на предоставяне, и
в) наименованието или компетенцията на
търсещия информация орган и на органа,
управляващ файла.
Търсещият информация орган записва освен
това основанието за търсене или предоставяне, както и идентифициращата отметка на
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длъжностното лице, извършило търсенето,
и на длъжностното лице, поръчало търсене
или предоставяне.
3. Органът за регистрации съобщава незабавно регистрираните данни, при поискване,
на компетентните органи за защита на данните
на съответната договаряща страна най-късно
в срок от четири седмици след получаване на
искането. Регистрираните данни могат да се
използват само за следните цели:
(1) мониторинг за защита на данните;
(2) гарантиране на сигурността на данните.
4. Регистрираните данни трябва да бъдат
защитени с подходящи мерки срещу неуместна употреба и други форми на неправилно
използване и трябва да се съхраняват в продължение на две години. След периода на
съхранение регистрираните данни трябва да
бъдат незабавно заличени.
5. Отговорност за законните проверки относно предоставянето или получаването на
лични данни носят независимите органи за
защита на данните на съответните договарящи
страни. Всеки може да поиска от тези органи
да проверят законността на обработката на
данни по отношение на своята личност в съответствие с националното законодателство.
Независимо от такива искания тези органи
и органите, отговарящи за регистрацията,
т рябва да извършват сл у чайни проверк и
относно законността на предоставянето на
основата на участващите файлове. Резултатите
от тези проверки трябва да се съхраняват с
цел инспекция в продължение на 18 месеца
от независими органи за защита на данните.
След този период данните трябва да бъдат
заличени незабавно. Независим орган за защита на данните на друга договаряща страна
може да поиска от всеки орган за защита на
данните да упражни своите пълномощия в
съответствие с националното законодателство.
Независимите органи за защита на данните
на договарящите страни изпълняват задачите
за инспекция, необходими за взаимното сът
рудничество, и по-специално, като обменят
целева информация.

право на корекция на неточните данни и на
заличаване на незаконно обработени данни.
Договарящите страни гарантират освен това,
че в случай на нарушаване на неговите права
по отношение на защитата на данните, субектът
на данните може да подаде жалба до независим съд или до трибунал по смисъла на член
6, параграф 1 от Европейската конвенция за
правата на човека или до независим надзорен
орган по смисъла на член 28 от Директива
95/46/EО на Съвета на Европейския съюз от
24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при обработването на лични
данни и относно свободното движение на тези
данни и му се дава възможност да подаде иск
за щети или да търси друга форма на законна
компенсация. Подробните правила относно
процедурата за предявяване на тези права и
основанията за ограничаване на правото на
достъп се уреждат със съответните национални правни разпоредби на държавата, в която
субектът на данните предяви своите права.
2. Ако орган на една договаряща страна
е предоставил лични данни по този договор,
получаващият ги орган на друга договаряща страна в рамките на своята отговорност
съгласно националното законодателство по
отношение на ощетената страна не може
да претендира, че предоставените данни са
неточни. Ако бъдат присъдени щети срещу
получаващия орган поради използвани от
него неточни предоставени данни, договарящата страна, която е предоставила данните,
възстановява изцяло на получаващия орган
сумата, заплатена за щетите.

Член 40
Права на субекта на данните и щети

Член 42
Декларации

1. По искане на компетентния орган по
националното законодателство информацията
се предоставя в съответствие с националното
законодателство на субекта на данните при
представяне на доказателство за неговата самоличност, без това да е на неприемлива цена,
в общодостъпни понятия и без неприемливо
закъснение относно данните, обработени по
отношение на неговата личност, както и относно произхода на информацията, получателя
или групата от получатели, планираната цел
на обработката и законовата основа за обработката. Освен това субектът на данните има

1. При депозиране на акта за ратификация,
приемане, одобрение или присъединяване
всяка договаряща страна определя органите,
отговарящи за прилагане на този договор, като
представя декларация на страната, действаща
като депозитар.
Декларацията указва:
(1) националните точки за контакт, споменати в член 6, параграф 1 относно ДНК
анализа;
(2) националните точки за контакт, споменати в член 11, параграф 1 относно дактилоскопските данни;

Член 41
Информация, искана от договарящите страни
Договарящата страна получател информира
предоставящата информацията договаряща
страна относно обработката на предоставените
данни и получения резултат.
Г л а в а
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(3) националните точки за контакт, споменати в член 12, параграф 2 относно данните
за регистрация на превозни средства;
(4) националните точки за контакт, споменати в член 15 относно обмена на информация
във връзка с големи събития;
(5) националните точки за контакт, споменати в член 16, параграф 3 относно информация
за превенция на терористични престъпления;
(6) националните точки за контакт и координация, споменати в член 19 относно висши
служители от военновъздушните силите;
(7) национа лни те точк и за кон так т и
координация, споменати в член 22 относно
консултантите по документите;
(8) националните точки за контакт, споменати в член 23, параграф 3 относно подготовката и изпълнението на мерките за
репатриране;
(9) компетентните органи и служители по
смисъла на членове 24 до и включително 27.
2. Представените дек ларации могат да
бъдат изменяни по всяко време, изцяло или
частично в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1.
Член 43
Комитет на министрите
1. Договарящите страни създават комитет,
съставен от министрите на договарящите
страни. Комитетът на министрите взема необходимите решения относно изпълнението
и прилагането на този договор. Решенията на
Комитета на министрите се вземат от всички
договарящи страни на основата на единодушие.
2. За подпомагане на Комитета на министрите съвместна работна група, съставена
от представители на договарящите страни,
проверява изпълнението и тълкуването на този
договор и взема решение относно необходимостта от нейното допълване или допълнителна разработка. Съвместната работна група
се среща по искане на договаряща страна.
Член 44
Изпълнителни споразумения
На основата на и в обсега на този договор компетентните органи на договарящите
страни могат да сключат споразумения за
административното му изпълнение.
Член 45
Териториален обхват
Разпоредбите на този договор се прилагат
на територията на договарящите страни. По
отношение на Кралство Нидерландия този
договор се прилага само на европейската
територия на Кралство Нидерландия. По отношение на Френската република този договор
се прилага само на европейската територия
на Френската република.
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Член 46
Разходи
Всяка договаряща страна поема разходите,
направени от нейните органи в изпълнение на
този договор. В специални случаи съответните
договарящи страни могат да се споразумеят
относно различни договорености.
Член 47
Връзка с други двустранни или многостранни
споразумения
1. Разпоредбите на този договор се прилагат само доколкото са съвместими със
законодателството на Европейския съюз. Ако
Европейският съюз въведе в бъдеще мерки,
засягащи обхвата на този договор, законодателството на Европейския съюз има пре
имущество при прилагането на съответните
разпоредби на този договор. Договарящите
страни могат да изменят или заменят разпоредбите на този договор с оглед на тези нови
мерки, произтичащи от законодателството на
Европейския съюз.
2. Този договор не засяга правата и задълженията по всякакви двустранни или многостранни споразумения между договарящите
страни. Договорът е отворен за договарящите
страни да прилагат всякакви двустранни или
многостранни споразумения в отношенията
помежду си. В случай на конфликт с права
или задължения по тези споразумения се
прилагат разпоредбите на този договор.
Член 48
Ратификация, приемане или одобрение
Този договор е предмет на ратификация,
приемане или одобрение. Инструментите за
ратификация, приемане или одобрение се
депозират при депозитаря. Към момента на
депозиране на инструментите за ратификация,
приемане или одобрение може да се направи
декларация относно териториалното покритие.
Член 49
Депозитар
1. Депозитар за този договор е правителството на Федерална република Германия.
2. Депози таря т нот ифицира незабавно
другите договарящи страни относно ратификации, приемане, одобрение, присъединяване,
уговорки и денонсиране, а така също и относно всякакви други декларации във връзка
с този договор.
3. Депозитарят регистрира този договор
в Секретариата на Обединените нации в
съответствие с член 102 от Хартата на Обединените нации.
Член 50
Влизане в сила
1. Деветдесет дни след депозиране на втория инструмент за ратификация, приемане
или одобрение този договор влиза в сила
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между договарящите страни, които са го ратифицирали. За другите договарящи страни
този договор влиза в сила деветдесет дни
след депозиране на техните инструменти за
ратификация.
2. Депозитарят нотифицира всички договарящи страни относно датата на влизане в сила.
Член 51
Присъединяване
1. Този договор е отворен за присъединяване
от всяка държава – членка на Европейския
съюз. При присъединяване присъединяващите
се държави се задължават и с всички изпълнителни споразумения, сключени до момента
съгласно член 44, както и с всякакви други
споразумения във връзка с този договор.
2. Инструментите за присъединяване се
депозират при депозитаря. В случай на присъединяване към момента на депозиране на
инструментите за присъединяване може да се
направи декларация относно териториалното
покритие.
3. Този договор влиза в сила за всяка присъединяваща се държава деветдесет дни след
депозиране на нейния инструмент за присъединяване, но не преди датата на влизане в
сила на този договор в съответствие с член 50.
Член 52
Денонсиране
1. Този договор се сключва за неопределен
период.
2. Този договор може бъде денонсиран от
всяка договаряща страна по всяко време по
дипломатически канали, като на депозитаря се
представя писмена декларация. Денонсирането
влиза в сила шест месеца след депозирането
на писмена декларация.
Съставено в Прюм на днешния ден двадесет и седми май две хиляди и пета година в
един оригинал на немски, испански, френски
и нидерландски език, като и четирите текста
са с еднаква сила. Оригиналът се депозира
в архива на депозитаря, който изпраща заверено копие от него на всяка подписала и
присъединяваща се държава.
Приложение 1
ДОГОВОР
относно засилване на презграничното съ
трудничество, по-специално в борбата срещу
тероризма, презграничната престъпност и
нелегалната миграция
Информация, която следва да се съдържа
в писменото известие съгласно член 17, параграф 5:
(1) период на дислоциране, показващ планираната продължителност на престоя;
(2) подробности за полетите (включително
номерата и часовете на полетите);
(3) брой членове на екипа на висшия служител от военновъздушните сили;
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(4) пълни имена (фамилни и собствени
имена) на всички членове с указано име на
ръководителя на екипа;
(5) паспортни номера;
(6) модел, тип и сериен номер на оръжието;
(7) количество и тип на амунициите;
(8) оборудването, носено от екипа по смисъла на неговите задължения.
Приложение 2
ДОГОВОР
относно засилване на презграничното съ
трудничество, по-специално в борбата срещу
тероризма, презграничната престъпност и
нелегалната миграция
Оръжие, амуниции и оборудване, които
могат да се използват съгласно изречения
първо и второ на член 28, параграф 2:
(1) За Кралство Белгия:
– разрешено огнестрелно оръжие и разрешени амуниции;
– разрешени лютиви спрейове и разрешено
оборудване за дислоциране;
– разрешен сълзотворен газ и разрешено
оборудване за дислоциране.
(2) За Федерална република Германия:
– разрешено огнестрелно оръжие и разрешени амуниции.
(3) За Кралство Испания:
– разрешено огнестрелно оръжие;
– разрешени оръжия за защита на потребителя в съответствие с оперативния правилник на полицейското поделение, участващо в
съвместна операция, като например полицейски палки (или гумени полицейски палки),
спрейове, сълзотворен газ и друго разрешено
оборудване за дислоциране.
(4) За Френската република:
– с л у жебно ор ъ ж ие и и н д и ви д уа л н и
средства за принуда, така както е разрешено
съгласно националното законодателство.
(5) За Великото херцогство Люксембург:
– разрешено огнестрелно оръжие и разрешени амуниции;
– разрешени лютиви спрейове и разрешено
оборудване за дислоциране;
– разрешен сълзотворен газ и разрешено
оборудване за дислоциране.
(6) За Кралство Нидерландия:
– разрешено огнестрелно оръжие и разрешени амуниции;
– разрешени лютиви спрейове и разрешено
оборудване за дислоциране;
– разрешен сълзотворен газ и разрешено
оборудване за дислоциране.
(7) За Република Австрия:
– разрешено огнестрелно оръжие и разрешени амуниции;
– разрешени лютиви спрейове и разрешено
оборудване за дислоциране.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно сътрудничество между Кралство
Белгия, Федерална република Германия,
Кралство Испания, Френската република,
Великото херцогство Люксембург, Кралство
Нидерландия и Република Австрия съгласно
Договора от 27 май 2005 г. относно засил
ване на презграничното сътрудничество, и
по-специално в борбата срещу тероризма,
презграничната престъпност и нелегалната
миграция
I. Всички договарящи страни декларират
съвместно:
(1) по отношение на член 17, параграф 1
от договора, че формулировката на тази разпоредба не засяга позицията по отношение
на пълномощията на държавата, в която се
провежда операцията или регистрацията във
връзка с дислоциране на висши служители от
военновъздушните сили на полетите;
(2) по отношение на изречение второ на
член 34, параграф 2, че:
(а) условията за предоставяне на лични
данни съгласно глава 7 на договора, доколкото не се отнасят за автоматизирано търсене
или сравняване на данни, са по принцип вече
изпълнени към момента на подписването;
(б) договарящите страни ще изпълнят колкото може по-скоро неизпълнените условия
съгласно глава 7, и по-специално относно
автоматизираното търсене или сравняване.
II. Кралство Белгия декларира:
(1) по отношение на договора, че никоя
информация, предоставена от Белгия съгласно
договора, не може да бъде използвана като
доказателство без съгласието на съответните
белгийски съдебни органи;
(2) по отношение на член 18, че:
(а) се изисква винаги изричното съгласие
на представител на органите на белгийската
авиация, преди висши служители от военновъздушните сили да могат да слязат от самолет,
носейки оръжие и/или амуниции, съгласно
член 18, параграф 2, точка 1;
(б) при слизане от самолета това оръжие
и/или амуниции се предава на представител
на органите на белгийската авиация, който
го взема в затворен контейнер и го оставя
на съхранение;
(в) носенето на оръжие и/или амуниции
от висши служители от военновъздушните
сили извън самолета се забранява;
(3) по отношение на член 27, параграф 3,
че прилагането на тази разпоредба не засяга
пълномощията на съдебните органи.
III. Кралство Испания декларира по отношение на изречение първо на член 45, че по
тяхно мнение „Съгласуваните договорености
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относно органите в Гибралтар в контекста
на инструментите и свързаните с тях международни договори на Европейския съюз и
Европейската общност“ от 19 април 2000 г.
са приложими за договора, така както е определено в параграф 5 на тези договорености.
IV. Френската република декларира по
отношение на член 9, че се разрешава достъп
до националната дактилоскопска система за
идентификация (FAED), така както е цитирано в член 9, съгласно текущото национално
законодателство с цел да се подпомогнат
компетентните органи при проследяване и
идентифициране на нарушители във връзка
с криминални или други престъпления и
подготовката за тях и при преследване на
наказуеми престъпления.
V. Кралство Нидерландия декларира по
отношение на членове 3 и 4, че Нидерландия
приема, че процедурата, която ще се следва
за тези два члена, ще е същата – за това,
че договарящите страни ще имат достъп до
справочните данни от нидерландските файлове за ДНК анализ, така както е посочено
в член 2, параграф 2 от договора, с правомощие да провеждат автоматизирано търсене,
сравнявайки техните ДНК профили с ДНК
профилите в нидерландските файлове за ДНК
анализ, независимо дали това включва или
не сравняване в индивидуален случай.
V I. Реп у бл и к а А вс т ри я дек лари ра по
отношение на член 40, параграф 1, че съдебната защита от Австрийската Комисия
за защита на данните, която удовлетворява
както изискванията на член 6, параграф 1
на Европейската конвенция за правата на
човека, така и изискванията за независим
надзорен орган съгласно член 28 на Директива 95/46/EО, отговаря на изискванията на
тази разпоредба.
VII. Федерална република Германия и Република Австрия декларират по отношение на
изречение второ на член 46, че в отношенията
между тях разходите, направени за предоставяне на правна помощ от вида, цитиран в член
7, ще бъдат компенсирани от потърсената за
съдействие договаряща страна.
Прюм, двадесет и седми май две хиляди
и пета година.
Тази съвместна декларация се подписва в
един екземпляр на немски, испански, френски
и нидерландски език и се депозира заедно с
договора в архивите на Министерството на
външните работи на Федерална република
Германия, която ще изпрати заверено копие
от нея на всяка подписала и присъединяваща
се държава.
11409
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ПРОТОКОЛ

за засилено тристранно сътрудничество в
борбата срещ у прест ъпност та и особено
трансграничната престъпност между прави
телството на Република България, прави
телството на Румъния и правителството на
Република Сърбия
(Утвърден с Решение № 734 от 21 ноември
2008 г. на Министерския съвет. В сила от
1 октомври 2009 г.)
Правителството на Република България,
правителството на Румъния и правителството
на Република Сърбия, наричани оттук нататък
„страните“,
загрижени от сериозните размери, които
приема престъпността през последните години
на национално и международно ниво, което
представлява сериозна заплаха за вътрешната
сигурност и стабилност на нашите страни,
като съсредоточават вниманието си върху
увеличаването на международната престъпност и особено върху нейните нови форми,
из т ък ва й к и значен ие т о на вза и м но т о
разбирателство, взаимната изгода, равнопоставеността и координираните действия като
основа на ефективно сътрудничество в борбата
срещу престъпността,
като подчертават значението на транснационалното сътрудничество по въпроси,
свързани с поддържането на обществения
ред и сигурността,
изразявайки желание за взаимно сътрудничество във възможно най-голяма степен
и ефективност в тази област, уважавайки
човешките права и свободи,
желаейки да хармонизират действията на
своите компетентни органи срещу престъпност
та и особено организираната престъпност на
тристранно и регионално ниво в Югоизточна
Европа, в съответствие със стандартите на
Европейския съюз,
като укрепват меж ду народната правна
база на сътрудничество на правоприлагащите органи на страните чрез изпълнение на
споразуменията, които вече са сключени на
двустранно ниво по въпроси от областта на
вътрешните работи и със заключението да се
сключват нови споразумения на двустранно
и тристранно ниво, където това бъде счетено
за необходимо,
като уважават принципите на равнопоставеност, международните споразумения и
съществуващото законодателство в своите
страни и без това да влияе върху тяхната предишна обвързаност на базата на двустранни и
многостранни споразумения с трети страни,
убедени, че постигането на техните цели и
намерения ще бъде улеснено чрез приемането
на специфични програми и мерки,
се споразумяха за следното:
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Член 1
Обхват
Този протокол урежда сътрудничеството
между страните, осъществявано чрез определените компетентни органи, в борбата срещу
престъпността и особено трансграничната
престъпност по отношение на деяния, засягащи
правно защитени интереси в трите страни.
Член 2
Области на сътрудничество
(1) В съответствие със своето национално
законодателство страните си сътрудничат за
предотвратяването, недопускането, установяването, разкриването и разследването на
престъпления и в частност на:
а) организирана престъпност;
б) тежки престъпления срещу личността;
в) трансгранична престъпност;
г) терористични актове;
д) незаконно отглеждане, производство,
направа и трафик на наркотици и психотропни вещества;
е) незаконно производство, търговия и
употреба на прекурсори и основни химикали,
използвани за незаконното производство на
наркотици и психотропни вещества;
ж) незаконен трафик на оръжия, включително биологически, химически и радиационни
оръжия, муниции, взривни вещества, ядрени
и радиоактивни материали, както и отровни
вещества;
з) незаконна международна икономическа
дейност, подозрителни икономически сделки и
злоупотреби в сферата на инвестициите, както
и други форми на финансови престъпления;
и) пране на пари (узаконяване на приходите
от престъпна дейност);
й) контрабанда;
к) престъпна дейност, свързана с миграция,
случаи на незаконно преминаване на границата и незаконен трафик на хора;
л) сексуална експлоатация на жени и непълнолетни или деца;
м) фалшифициране и подправяне на банкноти, кредитни карти, документи, ценни книжа
и други ценности, както и на всякакъв друг
вид документи за самоличност;
н) фалшифициране на търговската марка на
храни и промишлени стоки и търговия с тях;
о) тежки престъпления срещу собствеността, включително срещу интелектуалната
собственост;
п) кражба, незаконен трафик и незаконно
придобиване на предмети от историческото
и културното наследство, ценни камъни и
метали, както и каквито и да е други ценни
предмети;
р) престъпления срещу околната среда;
с) високотехнологични престъпления, включително компютърни престъпления;
т) отвличане на самолети и кораби;

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

у) отвличане на хора, търговия с хора и с
човешки органи;
ф) морски престъпления (морски измами,
пиратство и т.н.) и тежки престъпления, извършени в областта на транспорта;
х) кражба и незаконен трафик на МПС;
ц) изнудване;
ч) корупция.
(2) Страните си сътрудничат и в следните
сфери:
а) образоване, обучение и повишаване на
уменията на персонала;
б) провеждане на научни изследвания с
цел борба срещу престъпността и развитие
на информационни системи, средства за комуникация и специално оборудване;
в) сътрудничество в други области от общ
интерес с цел контролиране на престъпността
изобщо и предотвратяване на престъпления,
както и откриване на изчезнали лица, откраднати или изгубени предмети и идентифициране
на трупове.
Член 3
Форми на сътрудничество
Сътрудничеството между компетентните
органи на страните в областите, посочени в
член 2, се осъществява в частност чрез:
а) обмен на информация, опит и експертни
познания в областите от общ интерес;
б) обмен на информация относно нови видове престъпления, методи и форми за тяхното
предотвратяване, недопускане, разследване и
разкриване;
в) обмен на информация за нови форми на
трансгранична престъпност, форми и методи,
използвани при тяхното извършване (modus
operandi);
г) оказване на помощ за установяване на
подозрителни икономически сделки, включително такива, свързани с узаконяването на
незаконни приходи;
д) обмен на информация, опит и експертни
познания за използването на криминалистични технологии, за методите и средствата
за криминологични разработки, особено в
сферите на разследване, разкриване и контрол
на прекурсори, наркотици и психотропни
вещества, в съответствие с международните
конвенции;
е) обмен на информация относно методите, използвани за транспорт, укриване и
разпространение на наркотици и психотропни
вещества;
ж) обмен на информация за нови видове
наркотици и психотропни вещества, които се
появяват в незаконния трафик, технологията
на производство и вещества, използвани с тази
цел, както и за нови методи на изследване,
използвани в анализа и идентифицирането на
наркотици и психотропни вещества;
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з) обмен на информация, знания и опит в
областта на граничния контрол и в областта
на материалната и техническата подкрепа
на компетентните контролни служби с цел
разкриване на фалшифицирани документи
за пътуване и предотвратяване незаконното
влизане на заподозрени лица, замесени в
престъпна и терористична дейност, както и
незаконна миграция;
и) обмен на информация за предотвратяването и недопускането на каквато и да
е форма на транснационална организирана
престъпност, както и информация, отнасяща
се до лица и престъпни мрежи, които са част
от тази престъпност;
й) обмен на работен опит, включително
специално обучение, организиране на семинари и курсове за обучение, както и обмен
на мнения;
к) обмен на статистически данни, както
и текстове и разпоредби от националното
законодателство, брошу ри, публикации и
резултати от научни изследвания в области,
обхванати от този протокол;
л) планиране и предприемане на координирани действия срещу престъпни мрежи;
м) координиране на полицейски действия
за осъществяването на съвместни оперативни
разследвания и взаимна помощ под контрола и
наблюдението на страната, на чиято територия
се осъществяват, в съответствие с нейното
национално законодателство;
н) организиране на срещи на експерти в
рамките на техните компетенции в случаите,
когато се споразумеят, че е необходимо да
работят по спешни и специални въпроси от
общ интерес, както и изготвяне и приемане на
общи мерки там, където те са необходими, в
специфични оперативни и следствени случаи;
о) издирване на лица, избягали от наказателно преследване или изтърпяване на
присъда, както и на изчезнали лица;
п) издирване и своевременно връщане в
съответствие с националното законодателство
на откраднати предмети, обозначени с номера
или специфична маркировка, включително
културни и исторически ценности, моторни
превозни средства и огнестрелни оръжия,
както и ценни книжа, пътни документи и
документи за самоличност, обозначени с
номера;
р) в съответствие с националните законодателства и международните задължения
обмен на информация за граждани на страните, които са били осъдени за престъпления,
извършени на тяхна територия, както и за
разследвани лица;
с) предоставяне на знания и опит по въпроси на полицейското сътрудничество в
съответствие с европейските стандарти и
правото на Общността.
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Член 4
Контролирани доставки
(1) Страните подсигуряват в съответствие
с националните си законодателства и международните си задължения необходимите
условия за осъществяване на контролирани
доставки на наркотици и психотропни вещества, както и на прекурсори, използвани за
тяхното производство.
(2) Страните разглеж дат възможността
за прилагане на метода на контролираните
доставки и по отношение на други предмети
на незаконен трафик.
(3) Страните се стремят да хармонизират
своите законодателства и практики, за да
бъдат те съвместими до необходимата степен
за ефективното осъществяване на контролирани доставки.
Член 5
Начини за осъществяване на
сътрудничеството
(1) Страните си сътрудничат в борбата с организираната престъпност и в поддържането на
обществения ред чрез компетентните органи,
определени в съответствие с разпоредбите на
този протокол, своето национално законодателство и поети международни задължения:
за Република България:
министърът на вътрешните работи и упълномощени от него лица;
за Румъния:
Министерството на вътрешните работи и
административната реформа;
за Република Сърбия:
Министерството на вътрешните работи.
(2) Страните посочват органа или органите,
които ще представляват точките за контакт,
чрез които се осъществява пряка комуникация.
(3) Ст рани те могат да изп ращат свои
офицери за връзка в друга от страните по
взаимно съгласие.
Член 6
Молба за сътрудничество
(1) Сътрудничеството в рамките на този
протокол се извършва на основата на молби
за сътрудничество, подадени от компетентните
органи, определени от страните.
(2) Молбите за сътрудничество се подават
в писмен вид.
(3) В спешни случаи молбите за сътрудничество от компетентните органи на молещата
страна, изпратени по факс и/или електронна
поща, се приемат и изпълняват от компетентните органи на замолената страна по същия
ред, както тези, изпратени по обикновена поща.
Компетентните органи на замолената страна
могат да поискат потвърждаване на автентичността на изпратените материали, както и да
получат оригиналите със специална доставка.
(4) Компетентните органи на страните
предприемат необходимите мерки за осигуряване на незабавното и пълно изпълнение
на молбата за сътрудничество.
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(5) Всяка страна може изцяло или частично
да отхвърли молба за сътрудничество, в случай
че тази молба застрашава нейния национален
суверенитет, сигурност, обществен ред или
националните є интереси или ако противоречи
на националното є законодателство и международните задължения, поети от държавите
на страните с други споразумения и договори.
(6) Отхвърлянето на молба за сътрудничество се извършва в писмен вид и се предава
на искащата страна без отлагане.
Член 7
Защита на личните данни
(1) Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на страните се
извършва на основание на отправено искане при
спазване на следните принципи, които намират
приложение както при автоматизирана, така
и при неавтоматизирана обработка на данни:
1. предоставените данни не бива да се
използват без предварително одобрение на
изпращащия орган за други цели освен за
целите, за които са предоставени;
2. предоставените данни се унищожават
или коригират, когато:
а) се установи неверността на данните;
б) изпращащият компетентен орган е уведомен, че данните са неправомерно събрани
или предоставени в противоречие на националното законодателство;
в) данните не са необходими повече за
изпълнение на задачата, за която са били
предоставени, освен ако е налице изрично
разрешение на изпращащия орган предоставените данни да се използват за други цели.
(2) По молба на компетентни я орган,
предоставящ личните данни на друга страна,
получаващият компетентен орган предоставя
информация за тяхното използване.
(3) Органът, който предоставя, и органът,
който получава данните, се задължават да
водят на отчет предаването, получаването,
унищожаването/заличаването на данните.
Архивирането на записите включва причина
за предоставяне, съдържание, предоставящ и
получаващ орган, дата на получаване и дата на
унищожаване/заличаване. Записите в отчета
се пазят за период три години. Те могат да
бъдат използвани единствено за контрол с цел
установяване спазването на правните норми,
свързани със защитата на личните данни.
(4) Лицето, за което трябва да бъдат или
вече са били предоставени данни, получава
по негова писмена молба информация за
предоставените или обработени по силата на
това споразумение данни; има право да бъде
информирано за целта, за която ще бъдат
използвани, както и за законовите основания
за това, както и има право да поиска коригиране на неточни данни и унищожаване на
неправомерно използвани данни. Детайлите
по процедурата за прилагане на тези права се
хармонизират с националното законодателство
на страната. По този начин страната гарантира
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поне същото ниво на защита, което произтича
от Конвенцията на Съвета на Европа N. 108
за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни, приета
в Страсбург на 28 януари 1981 г.
(5) При искане, свързано с упражняването
на тези права, компетентният орган, който
разполага с личните данни, представя на предоставящия компетентен орган възможността
за становище, преди да вземе решение по
отношение на искането.
(6) Органът, който получава лични данни,
е длъжен да ги защити ефективно от случайно
или неправомерно унищожаване/заличаване,
случайно загубване, случайно или неразрешено
разкриване.
(7) Страните гарантират, че в случай на
нарушаване на правото на защита на личните
данни, в съответствие със своето национално
законодателство, засегнатото лице може да
обжалва пред независим съд или пред всеки
друг независим орган с оглед евентуално получаване на компенсация.
Член 8
Защита на класифицираната информация
Страните обменят класифицирана информация след сключване на отделно споразумение за взаимен обмен и защита на класифицираната информация между съответните
държави.
Член 9
Смесена комисия
(1) Страните създават Смесена комисия,
отговаряща за прилагането на този протокол.
Тази комисия проучва главно необходимостта
от подписване на допълнителни протоколи с
цел осъществяване на по-ефективно и конструктивно сътрудничество.
(2) Смесената комисия се състои от представители на компетентните органи на страните и се среща веднъж годишно в страната
домакин преди срещата на министрите на
вътрешните работи на страните.
(3) Министрите на вътрешните работи се
срещат веднъж годишно. На тези срещи, които се организират на ротационен принцип,
се прави преглед на общия напредък в сътрудничеството и се набелязват проблемите,
възникнали в хода на изпълнението на този
протокол. Министрите предприемат специфични стъпки за подобряване и засилване на
сътрудничеството.
Член 10
Работни езици
За осъществяване на сътрудничеството
в рамките на този протокол компетентните
органи на страните използват английски език
в писмена форма. Родният или други езици
може да се използват в устна форма в случай,
че страните взаимно са се договорили за това.
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Член 11
Разноски
Всяка страна поема независимо разноските, възникнали в хода на изпълнението на
протокола, освен когато е решено друго във
всеки отделен случай.
Член 12
Изпълнение на настоящия протокол
(1) Изпълнението на този протокол е
предмет на националното законодателство
на всяка страна.
(2) Предоставянето на трети страни на
информация и материали, получени в рамките на сътрудничеството по реда на този
протокол, се допуска само след получаване на
писменото съгласие на изпращащата страна.
(3) Спорните въпроси, които може да
възникнат във връзка с тълкуването или
изпълнението на разпоредбите на протокола, се решават от компетентните органи на
заинтересованите страни според съответните
правила на международното право. В случай
че не е постигнато съгласие, спорните въпроси
се решават по дипломатически път.
(4) Всяка страна може да предложи изменения на този протокол, които се разглеждат
от Смесената комисия и се представят на министрите на вътрешните работи за одобрение.
Член 13
Заключителни разпоредби
(1) Този протокол се сключва за неопределен период от време и влиза в сила на
тридесетия ден след датата на получаване
на втори я документ за ратификаци я или
утвърждаване.
(2) Страните се уведомяват взаимно по
дипломатическ и път за изпълнението на
процедурите по одобрение и влизане в сила
на този протокол.
(3) Този протокол може да бъде денонсиран
и действието му за страната, която го денонсира, се прекратява 6 месеца след получаване
на писмено уведомление по дипломатически
канали от всяка от страните.
Изготвен в три оригинални екземпляра на
английски език.
Подписан в Белград на 29 септември 2008 г.
От името на правителството
на Република България:
Михаил Миков,
министър на вътрешните работи
От името на правителството на Румъния:
Кристиян Давид,
министър на вътрешните работи
и административната реформа
От името на правителството
на Република Сърбия:
Ивица Дачич,
11410

министър на вътрешните работи
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ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 1212

от 25 септември 2009 г.
за изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа с електронни съобщи
телни мрежи от неподвижна радиослужба
и съоръженията, свързани с тях, приети с
Решение № 1308 от 25.Х.2007 г. (ДВ, бр. 92
от 2007 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 2 след думите „за работа на“ се
добавя „следните“; думата „вида“ се заличава;
в първи булет пред думите „точка към точка“
се добавя „от вида“; във втори булет: „точка
към много точки“ придобива следния вид: „за
широколентов безжичен достъп (BWA);“ и се
добавя булет със следното съдържание: „за
неподвижен безжичен достъп (FWA)“.
§ 2. В чл. 5 след думите „приложение № 3
за“ се добавя „BWA и FWA“ и думите „от вида
„точка към много точки“ се заличават.
§ 3. В чл. 6 след думите „приложение № 3
за“ се добавя „BWA и FWA“. Думите „от вида
„точка към много точки“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 след думите „при спазване на“
се добавят думите „решенията на Европейската
комисия, на Комитета по електронни съобщения (ЕСС) към Европейската конференция
по пощи и далекосъобщения (СЕРТ)“.
§ 5. Точка 2 от допълнителната разпоредба
придобива следния вид:
„Електронна съобщителна мрежа от неподви ж на ра диосл у жба за широколентов
безжичен достъп (BWA) е мрежа, включваща
неподвижни централни станции, осъществяващи електронни съобщения с крайни стан-
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ции (потребителски абонатни терминали),
разположени в неподвижни точки или точки
с ограничена степен на движение.“
§ 6. В допълнителната разпоредба се създава т. 3 със следното съдържание:
„3. Електронна съобщителна мрежа от
неподви ж на ра диосл у жба за неподви жен
безжичен достъп (FWA) е мрежа, включваща
една или повече неподвижни централни станции, осъществяващи електронни съобщения
с други равноправни централни станции, с
междинни станции и/или с определен брой
крайни станции.“
§ 7. В т. 1 „Общи положения“ от приложение № 1 към чл. 3 „Правила за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронни
съобщителни мрежи от неподвижната радио
служба“ се заличават думите „от вида точка
към точка“ и „точка към много точки“.
§ 8. В т. 2.1.2 от приложение № 1 към чл. 3
„Правила за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни
мрежи от неподвижната радиослужба“ след
думите „електронни съобщителни“ се добавят
думите „BWA и FWA”, членуването на думата
„неподвижната“ се заличава и се заличават
думите „от вида точка към много точки“.
§ 9. Точка 2.4.2 от приложение № 1 към чл. 3
„Правила за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба“ придобива
следния вид: „Прави анализ на енергетичните и качествените показатели на заявените
мрежи и техните технически параметри по
отношение на съвместимост със заявените за
ползване честотни обхвати с цел осигуряване
на ефективното използване на ограничения
ресурс – радиочестотен спектър.“
§ 10. Приложение № 2 към чл. 5 и 6 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5 и 6

Допустими честотни разпределения, които могат да се използват за електронни съобщителни
мрежи от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка“.
Технически характеристики и параметри на радиосъоръженията

Минимална дължина на
участък при цифрова скорост

Честотен обхват

1
3600 – 3800 MHz
Забележка 1
Забележка 6

Допустими
честотни разпределения

Канално
отстояние

Дуплексно
отстояние

Капацитет/
вид информация

2

3

4

14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

100 MHz

CEPT/ERC REC
12-08, Част 2

n ×2
Mbit/s
PDH,
STM-0

PDH – 4 × 34
Mbit/s, SDH –
2 × STM-0, STM-1,
n × STM-1

5

6

7

от 34 Mbit/s
до 4 Mbit/s;

35 км

Допълнителни
технически
изисквания към
радиосъоръженията

8
ATPC, ACАP.
Антени – клас не
по-нисък от клас 3
с диаметър не помалък от 1,2 м
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2

3

4

5

6

7

8

3600 – 4200 MHz
Забележка 2

ITU-R F.635-6
CEPT/ERC/REC
12-08 Анекс A

40 MHz

320 MHz

n × 155 Mbit/s,
155 Mbit/s или
140 Mbit/s

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/
или CCDP, XPIC.
Антени – клас не
по-нисък от клас 3
с диаметър не помалък от 1,2 м

3800 – 4200 MHz
Забележка 6

ITU-R F.382-8
CEPT/ERC/REC
12-08 Анекс B,
Част 1

29 MHz

213 MHz

155 Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 34 Mbit/s

35 км

20 км

ATPC, ACАP или
CCDP. Антени с
високи експлоатационни
характеристики и клас не
по-нисък от клас 3
с диаметър не помалък от 1,2 м

5925 – 6425 MHz
(6 GHz нисък
обхват)
Забележка 5
Забележка 6
Забележка 8

ITU-R F.383- 8,
основно разпределение
по фиг. 1 (A, В и
С) и по Анекс 3
CEPT/ ERC/REC
14-01

29.65 MHz,
20 MHz, 40
MHz

252.04 MHz
240 MHz

n × 155 Mbit/s,
155 Mbit/s или
140 Mbit/s,
4 × 34 Mbit/s,
цифров телевизионен
сигнал

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/
или CCDP, XPIC
за лента 40 MHz;
ATPC,
CCDP,
XPIC за лента
29,65 MHz. Антени
с високи експлоатационни характеристики и клас не
по-нисък от клас 3
с диаметър не помалък от 1,2 м

6425 – 7125 MHz
(6 GHz����������
�������������
висок обхват)
Забележка 5
Забележка 6

ITU-R F.384-10,
CEPT/ERC/REC
14-02, Анекс I, II

40 MHz, 20
MHz,
30 MHz,

340 MHz

n × 155 Mbit/s,
155 Mbit/s или
140 Mbit/s или
4 × 34 Mbit/s,
цифров телевизионен
сигнал

35 км

20 км

ATPC, ACCP или
CCDP, XPIC .
Антени с високи
експлоатационни
характеристики и
клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м

7125 – 7425 MHz
(7 GHz нисък
обхват)
Забележка 6
Забележка 9

ITU-R F.385-8
(основно разпределение по
фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz

161 MHz

155 Mbit или
от 140 Mbit/s
до 8 Mbit/s

25 км

15 км

ATPC�����������
, ���������
ACAP�����
, Антени
с
високи
експлоатационни
характеристики
и клас не понисък от клас 3 с
диаметър не помалък от 1,2 м

7425 – 7725 MHz
(7 GHz����������
�������������
висок обхват)
Забележка 6
Забележка 9

ITU-R F.385-8
(основно разпределение
по фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

161 MHz

155 Mbit или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

20 км

15 км

ATPC�����������
, ���������
ACAP�����
, Антени
с
високи
експлоатационни
характеристики
и клас не понисък от клас 3 с
диаметър не помалък от 1,2 м

7110 – 7750 MHz
Забележка 3
Забележка 6

ITU-R F.385-9,
Анекс 3

28 MHz

196 MHz

155 Mbit или
от 140 Mbit/s
до 34 Mbit/s

20 км

10 км

ATPC, ACAP, XPIC.
Антени с високи
експлоатационни
характеристики и
клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м

7725 – 8275 MHz
Забележка 6
Забележка 7
Забележка 8

ITU-R F.386-8,
Анекс 6

29.65 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

311,32 MHz;
148.25 MHz
или 148.5
MHz

155 Mbit или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

20 км

10 км

ATPC�����������
, ���������
ACAP�����
. Антени
с
високи
експлоатационни
характеристики и
клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м за лента
29,65 ����������
MHz�������
и препоръчително
с
диаметър не помалък от 1,2 м за
ленти 3,5 MHz, 7
MHz, 14 MHz и 28
MHz.
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3

4

5

6

7

8

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

310 MHz
119 MHz, 126
MHz

155 Mbit или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

20 км

8 км

ATPC,
ACAP,
CCDP����������
, XPIC����
��������
Антени
с
високи
експлоатационни
характеристики и
клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м

Еднопосочни
и двупосочни участъци
за пренос
на радиопрограми
(РП) и телевизия (ТВ)

-

-

Антени – клас не
по-нисък от клас
3, диаметър не помалък от 0.8 м

6 км

За канали от 2
до 12 вкл.: ATPC,
ACCP или CCDP,
XPIC.
Антени с високи
експлоатационни
характеристики и
клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м;
За канали от 2 до
12 вкл: Антени за
канал 1 – клас не
по-нисък от клас 3
с диаметър не помалък от 0,8 м.

7900 – 8500 MHz
Забележка 6
Забележка 8
Забележка 10

CEPT/ECC/
REC(02)06,
Анекс 2
ITU-R F.386-8,
Анекс 2

10.15 – 10.68 GHz

CEPT/ERC/REC
12-05, Анекс А
ETSI 300638,
ITU-R F.746-9,
Анекс 2
национално�����
раз����
пределение
Rec. ITU-R F.
1568-1

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz или
20 MHz
или със
���������
стъпка 0.25 MHz
по Преп.
1568-1

350 MHz за
ERC REC
12-05

10.7 – 11.7 GHz
Забележка 6

ITU-R F. 387-10,
Анекс 2,
CEPT/ERC/REC
12-06

40 MHz,
(3.5 MHz, 7
MHz и 14
MHz������
в канал 1)

530 MHz

11.7 – 12.5 GHz
Забележка 4

Национално разпределение

30 MHz,
27 MHz,
20 MHz –
аналогова, и
14 MHz,
7 MHz и
3.5
MHz�������
– цифрова РРА

без дуплекс

≥2 Mbit/s и
аналогова
апаратура
Еднопосочни
участъци за
пренос на
РП и ТВ програми

-

-

Антени – клас не
по-нисък от клас
3; диаметър на
антените не помалък от 0.8 м

12.75 – 13.25 GHz
Забележка 6

CEPT/ERC/REC
12-02
ITU-R F.497-7

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

266 MHz

155 Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

12 км

6 км

ATPC�����������
, ���������
ACAP�����
. Антени
с
високи
експлоатационни
характеристики и
клас не по-нисък
от клас 3, диаметър на антените не по-малък от
1.2 м

17.7 – 19.7 GHz
Забележка 6

ITU-R F.595-9
CEPT/ERC REC
12-03

220 MHz,
110 MHz,
55 MHz,
27.5 MHz,
13.75 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

1010 MHz

от n × 155
Mbit/s,
280Mbit/s,
140 Mbit/s, 34
Mbit/s до 4
Mbit/s

6 км

3 км

ATPC, ACAP или
CCDP, XPIC.
Антени – клас не
по-нисък от клас 3

155 Mbit/s или 13 км
140 Mbit/s;
(без каедно- и двупо- нал 1)
сочни РРУ за
пренос РП и
ТВ в канал 1
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3

4

5

6

7

8

21.2 – 23.6 GHz
Забележка 2

ITU-R F. 637-3

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

1232 MHz

2 × 155 Mbit/s,
155Mbit/s, от
140 Mbit/s, до
4 Mbit/s

4 км

2км

ATPC, ACAP или
CCDP за ленти 28
и 56 MHz.
Антени – клас не
по-нисък от клас 3

22.0 – 23.6 GHz
Забележка 6

CEPT/ERC T/R
13-02 Анекс А

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

1008 MHz

2 × 155Mbit/s
или 155Mbit/s
или от
140Mbit/s до 4
Mbit/s

4 км

2км

ATPC, ACAP или
CCDP за ленти 28
и 56 MHz.
Антени – клас не
по-нисък от клас 3

26 GHz���������
������������
, дуплексно спрегнатите
ленти 25.25-25.5
GHz / 26.25-26.5
GHz
Забележка 6

ITU-R F.748-4
Анекс 1,
CEPT/ERC/T/R
13-02, Анекс B

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

1008 MHz

2 × 155Mbit/s,
155Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

3 км

2км

ATPC
Антени – клас не
по-нисък от клас 3

28 GHz
лента 27828,50
MHz – 27940,50
MHz

CEPT/ERC/
REC T/R 13-02,
Анекс C
ITU-R F.748-4
Анекс 2

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

-

-

ATPC, ACAP или
CCDP;
Антени – клас не
по-нисък от клас 3

28 GHz,
27940.50
28444.50
28948.50
29452.50

CEPT/ERC/
REC T/R 13-02,
Анекс C
ITU-R F.748-4
Анекс 2

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

1008 MHz

155 Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или
CCDP;
Антени – клас не
по-нисък от клас 3

31.0 – 31.3 GHz

ECC REC(02)02
ITU-R F.746-9,
Анекс 7

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

140 MHz за
FDD

155 Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или
CCDP;�������
.
Антени – клас не понисък от клас 3

31.8 – 33.4 GHz

ECC/REC (04)06
ITU-R F.1520-2,
Анекс 1

56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

812 MHz

2 × 155Mbit/s,
155Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или
CCDP;�������
.
Антени – клас не понисък от клас 3

37.0 – 39.5 GHz

CEPT/ERC/T/R
REC 12-01,
Анекс А

140 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

1260 MHz,
1400 MHz

2 × 155Mbit/s,
155Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или
CCDP;�������
.
Антени – клас не понисък от клас 3

51.4 – -52.6 GHz

CEPT/ERC/REC
12-11
ITU-R F.1496-1,
Анекс 1

56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

616 MHz

155 Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

-

-

Антени – клас не
по-нисък от клас 3

55.78 – 57 GHz

CEPT/ERC/REC
12-12, Анекс В
ITU-R F.1497-1,
Анекс 1 (за системи с разделяне
на дуплексните
канали по честота или по време)

56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3.5 MHz

616 MHz за
FDD

155 Mbit/s или
от 140 Mbit/s
до 4 Mbit/s

-

-

Антени – клас не
по-нисък от клас 3

57,0 – 59,0 GHz

CEPT/ERC/REC
12-09
Анекс АITU-R
F.1497-1,
Анекс 2

100 MHz,
50 MHz

блокове

-

-

Антени – клас не
по-нисък от клас 3

ленти
–
MHz/
–
MHz

Еднопо155 Mbit/s или
сочни участъ- от 140 Mbit/s
ци
до 4 Mbit/s
(без дуплекс)

Забележки:
1. Използването на този честотен обхват е ограничено и се допуска с оглед мотивирана оптимизация на съществуващи мрежи от неподвижната радиослужба.
2. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване от съществуващи мрежи от
неподвижната радиослужба.
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3. Използването на този честотен обхват е
ограничено до ползване за международна свързаност на мрежи от неподвижната радиослужба.
4. Използването на този честотен обхват е
ограничено до използване в мрежи от неподвижната радиослужба с ограничен срок на действие
до края на 2009 г.
5. В този честотен обхват лентата на излъчване 20 MHz е предназначена за пренос на
цифрова телевизи я до крайни предавателни
устройства с цел ефективното използване на
радиочестотния спектър.
6. При специфични характеристики на трасето
дължината на участъка може да бъде по-малка
от нормираната в таблицата. Такива условия
са: голяма денивелация на трасето, значителна
част от трасето е разположено над водна площ,
високопланински терен или силно застроена
градска среда и когато РР участък е част от
магистрална РР мрежа.
7. В честотния обхват 7725 – 7970 MHz има
национално разпределение на основата на ITU-R
F.386-8, Анекс 6.
8. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.
9. Използваната версия на Препоръка ITU-R
F.385 е 8.
10. В разширения честотен обхват 8110 – 8500
MHz прилагането на Препоръка ITU-R F.386-8,
Анекс 7 се ограничава само до съществуващи
аналогови радиорелейни системи с дуплексно
отстояние 151,606 MHz. В честотния обхват
8275 – 8500 MHz прилагането на Препоръка
ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до
съществуващи цифрови радиорелейни системи с
дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.
11. Допълнителни изисквания:
При анализ на една електронна съобщителна
мрежа от неподвижната радиослужба се препоръчват следните методи:
11.1. Основни качествени показатели – Препоръка ITU-R P.530 с версия 8 или по-висока.
Допуска се използването на метода на БарнетВигантс за част от изчисленията.
11.2. За изчисляване на загубите от разпространение – Препоръка ITU-R P.525-2.
11.3. За изчисляване на загубите от дифракция – Препоръка ITU-R P.526-9.
11.4. За изчисляване на загубите вследствие
хидрометеори – препоръки ITU-R P.453-9/ P.8374/ P.838-3 и/или национални данни.
11.5. При изчисляване на загубите вследствие
поглъщане в атмосферните газове – Препоръка
ITU-R P.676-6.
12. За цитираните стандарти и препоръки на
ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните
им версии освен в случаите, в които е указано
друго.
Използвани термини и съкращения в приложение № 2:
РРУ – радиорелеен участък
ATPC – автоматичен контрол на мощността на
предавателя

ВЕСТНИК
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SDH – синхронна цифрова йерархия
PDH – плезиохронна цифрова йерархия
АCАP – алтернативна поляризация на носещата
в съседен канал
АCCP – еднаква поляризация на носещата в
съседен канал
CCDP – двойна поляризация на носещата в един
и същ радиоканал
XPIC – устройства за потискане на поляризационните смущения с обратна поляризация
ITU – Международен съюз по далекосъобщения
(МСД)
СЕРТ – Европейска конференция по пощи и
далекосъобщения
СЕРТ/ERC – Европейски комитет по радиосъобщения към СЕРТ
ECC – Комитет по електронни съобщения към
СЕРТ
Aнтени, клас 3 – клас на антената за конкретните честотни обхвати съгласно стандарт БДС
EN 302 217-4-1 и БДС EN 302 217-4-2.“

§ 11. Приложение № 3 към чл. 5 и 6 се
изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 5 и 6
Допустими честотни обхвати и разпределения,
които могат да се използват за електронни
съобщителни BWA И FWA мрежи от неподвижна радиослужба
Технически характеристики и параметри
1. Мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA) – в съответствие с Решение на
ЕК 2008/411/ЕО.
1.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:
ЧестоДопуДопутенстими
стими
обхват
честотни
ширини
		
разпрена
		
деления
канала
				
				
				
3,5 GHz
3410 – 	
3600 MHz

Дуплексно
отстояние
при
използване на
FDD

Технология
на организация
на дуплексната
връзка

ECC/REC
(04)05
ERC/REC
14-03,
Анекс В
		

на прин100 MHz
цип на		
обединя-		
ване със
стъпка
0,25 MHz

FDD
или
TDD

3,7 GHz
3600 – 	
3800 MHz

на прин100 MHz
цип на		
обединя-		
ване със
стъпка
0,25 MHz

FDD
или
TDD

ECC/REC
(04)05
национално
определени
блокове

1.2. Технически характеристики и параметри
1.2.1. Гранични стойности на спектралната
плътност на e.i.r.p. за централни и крайни станции при фиксирана свързаност и свързаност с
ограничена степен на движение
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Таблица 1
Вид на станцията
		
		
		
		
		

Максимална спектрална
плътност на e.i.r.p.,
вкл. толерансите
и обхвата на автоматично
управление на мощността
на предавателя (ATPC)

Централна станция
(ЦС) и ретранслатор
към крайни станции

+53 dBm/MHz (Забележка 1)

Крайна станция
(КС) за приложение
на открито и ретранслатор към ЦС

+ 50 dBm/MHz

Крайна станция
(КС) за приложение
на закрито

+ 42 dBm/MHz

1.2.2. Гранични стойности за излъчванията
извън честотните блокове (маска за границите
на честотните блокове за ЦС)




ɇɚɡɧɚɱɟɧɛɥɨɤ




ɑɟɫɬɨɬɧɨɢɡɦɟɫɬɜɚɧɟ

$

%

2
-6
-6 - 41(ΔF/A)
-47
-47 - 12(ΔF-A)/(B-A)
-59

2. Мрежи за неподвижeн безжичен достъп
(FWA).
2.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:

26 GHz
ECC/REC
24.5(00)05
25.25 GHz/		
25.5-		
26.258 GHz		
		

на прин1008 MHz
цип на		
обединя-		
ване със
стъпка
28 MHz

FDD
или
TDD

28 GHz
ERC/REC
27828.5T/R 13-02
28444.5/ 		
28948.5-		
29452.5 		
MHz		

на прин1008 MHz
цип на		
обединя-		
ване със
стъпка
28 MHz

FDD
или
TDD

)ɱɟɫɬɨɬɧɨɨɬɫɬɨɹɧɢɟ
ɨɬɤɪɚɹɧɚɛɥɨɤɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟ
ɨɬɲɢɪɨɱɢɧɚɬɚɧɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɛɥɨɤ 

Вид на
станцията
		
		
		
		
		

Спектрална плътност
на максималната
еквивалентна
изотропно
излъчена мощност
e.i.r.p. (включително
толерансите и
обхвата на ATPC )

ɨɬɧɚɫɹɬɡɚɩɨɦɚɥɤɢɹɨɬɞɜɚɫɴɫɟɞɧɢɛɥɨɤɚɤɨɝɚɬɨɛɥɨɤɨɜɟɬɟɧɟɫɚɫɟɞɧɚ
ɢɫɴɳɚɲɢɪɨɱɢɧɚ

A

20 %

B

35 %

Ɍɚɛɥɢɱɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɦɚɫɤɚɬɚɧɚɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɱɟɫɬɨɬɧɢɹɛɥɨɤɡɚɐɋ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ƚɪɚɧɢɱɧɢɫɬɨɣɧɨɫɬɢɧɚɩɥɴɬɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɑɟɫɬɨɬɧɨɢɡɦɟɫɬɜɚɧɟ
ɦɨɳɧɨɫɬɬɚɧɚɢɡɯɨɞɚɧɚɩɪɟɞɚɜɚɬɟɥɹɧɚ
ɐɋ G%P0+] 
ȼɥɟɧɬɚɬɚ ɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚ
ȼɢɠɌɚɛɥɢɰɚɨɬɬ
ɱɟɫɬɨɬɧɢɹɛɥɨɤ 
ǻ) 

ǻ)$
Â ǻ)$ 
$

$ǻ)%
Â ǻ)$  %$ 
ǻ)%


Забележка. Процентните стойности, дадени в колоната „Определяне“, се отнасят за по-малкия от
два съседни блока, когато блоковете не са с една и
съща широчина.
1.3. Таблично описание на маската на грани

ците
на честотния блок за ЦС

ɆɪɟɠɢɡɚɧɟɩɨɞɜɢɠHɧɛɟɡɠɢɱɟɧɞɨɫɬɴɩ ):$ 



Честотно изместване
Гранични


		

		
		
1
В лентата (в рамките на
честотния блок)

Таблица 2

стойности
на плътността на мощността

на изхода на предавателя на
ЦС (dBm/MHz)
2
Виж Таблица 1 от т. 2.1

Препоръчителни
максимални стойности за определяне
границите на e.i.r.p.

максимална
спектрална
плътност
на мощността
на антенния
вход*

Честотно$
Определяне

изместване
(% от
%
 широчината
ɁɚɛɟɥɟɠɤɚɉɪɨɰɟɧɬɧɢɬɟɫɬɨɣɧɨɫɬɢɞɚɞɟɧɢɜɤɨɥɨɧɚɬɚÄɈɩɪɟɞɟɥɹɧɟ´ɫɟ
		
на назначения блок)


Технология на
организация на
дуплексната
връзка

2.2. Технически характеристики и параметри
2.2.1. Гранични стойности на максималната спектрална плътност на мощността за
ЦС и КС.
Таблица 3

ɉɥɴɬɧɨɫɬɧɚɦɨɳɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɢɡɯɨɞɚɧɚɩɪɟɞɚɜɚɬɟɥɹ
ɋɴɫɟɞɟɧɛɥɨɤ
G%P0+] 
ȼɴɬɪɟɲɧɚ
ɡɚɳɢɬɧɚɥɟɧɬɚ ɜɢ ɫɢɫɬɟɦɟɧɤɚɧɚɥ
ɪɢ ɫɢɫɬɟɦɟɧɤɚɧɚɥ
aɫɢɫɬɟɦɟɧ
ɬɢɩɢɱɧɚɲɢɪɨɱɢɧɚ 
ɬɢɩɢɱɧɚɲɢɪɨɱɢɧɚ
ɤɚɧɚɥ 



1
ΔF=0
0<ΔF<A
A
A<ΔF<B
ΔF≥B

Честотен Допустими
ДопуДуплексно
обхват
честотни
стими
отстояние
		
разпреширини
при изпол		
деления
на канала
зване на
				
FDD
					
					

Забележ ка 1. Стойност та, да дена в таблицата за
спектралната плътност на еквивалентната изотропно
излъчена мощност (e����������������������������������
.���������������������������������
i��������������������������������
.�������������������������������
r������������������������������
.�����������������������������
p����������������������������
.) на ЦС, се смята за подходяща за стандартни секторни антени с широчина на
диаграмата на насоченост 90°.

30$;
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коефициент
на усилване на
антената*

Централна + 40 (dBm/MHz)
станция 		
(ЦС)

+20
dBm/MHz

20 dBi

Крайна
+ 60 (dBm/MHz)
станция		
(КС)

+17
dBm/MHz

43 dBi

•
* Евентуалното надвишаване на някоя от посочените максимални стойности трябва да се компенсира с намаляване на
другата съставка на еквивалентната изотропно излъчена мощност.
•
Граничните стойности не се отнасят за централни станции,
използващи адаптивни или разнесени антени.
•
ATPC – автоматичен контрол на излъчваната мощност от
предавателя.
•
e.i.r.p. –. еквивалентната изотропно излъчена мощност.

С Т Р.
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2.2.2. Гранични стойности за излъчванията
2.2.2. Гранични
стойности заблокове
излъчванията(маска
извън честотните
блокове (маска за
извън
честотните
за границите
границите на честотните блокове за ЦС и КС)
на честотните блокове за ЦС и КС)
60
50

e.i.r.p. (dBm/ MHz)

40

0

-52
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БДС EN 302 217-2-1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и
изисквания за съоръжения и антени за връзка
от точка до точка. Част
2-1: Зависими от системата изисквания за цифрови системи, работещи в честотни обхвати,
където е приложено честотно съгласуване.

БДС EN 302 217-2-2

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и
изисквания за съоръжения и антени за връзка
от точка до точка. Част
2-2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радио
съоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) за
цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено
честотно съгласуване.

БДС EN 302 217-3

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и
изисквания за съоръжения и антени за връзка
от точка до точка. Част
3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радио
съоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) за
съоръжения, работещи в
честотни обхвати, където честотното съгласуване е приложено.

БДС EN 302 217-4-1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и
изисквания за съоръжения и антени за връзка
от точка до точка. Част
4-1: Зависими от системата изисквания за антени.
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и
изисквания за съоръжения и антени за връзка
от точка до точка. Част
4-2: Хармонизиран евро-

защитна лента
28 MHz
Предприятие 1
Крайни станции (КС) (КС – ЦС)

Предприятие 2
Крайни станции (КС) (КС - ЦС)

Предприятие 1
Централни станции (ЦС) (ЦС – ТС)

Предприятие 2
Централни станции (ЦС) (ЦС – ТС)

-60
-70
-62

-80
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-90
-82

Честота (MHz)

-50

-14

0

14

50

100

Използвани термини и съкращения в Приложение 3:
Използвани
термини и съкращения в приконференция по пощи и далекосъобщения
СЕРТ
ложение
№ Европейска
3:
СЕРТ/ERC
Европейски комитет по радиосъобщения към СЕРТ
ECC
СЕРТ

Комитет по електронни
съобщения към СЕРТ
Европейска
конференция
по пощи и
разделяне на дуплексните канали по честота
далекосъобщения
разделяне на дуплексните канали по време.
СЕРТ/ERC
по радиосъобще§ 12. Приложение №Европейски
4 към чл. 7 се изменякомитет
така:
ния към СЕРТ
ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ЕК) И НА КОМИТЕТА
ПОКомитет
ЕЛЕКТРОННИ
(ECC):
ECC
поСЪОБЩЕНИЯ
електронни
съобщения
Решение на ЕК 2008/411/ЕО от 21 май 2008 година относно хармонизирането на
към
СЕРТ
радиочестотната лента
3 400—3
800 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността
FDD
разделяне
дуплексните
канали
по
ЕCC/DEC/(07)02 – Решение
на ECC отна
30 март
2007 г. за достъпността
на честотните
ленти между 3400 и 3800
MHz за хармонизирано въвеждане на широколентови
честота
системи за безжичен достъп (Broadband Wireless Access Systems - BWAS)
TDD
разделяне
дуплексните
канали
по
ECC/DEC (05)01 - Решение
на ECC от на
18 март
2005 г. за използването
на обхвата
27.5 - 29.5 GHz от неподвижна радиослужба и от некоординирани земни станции на
време.“
неподвижна спътникова
радиослужба (Земя – космос).
FDD
TDD

1.
2.
3.

§ 12. Приложение № 4 към чл. 7 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 7
Документи на Европейската комисия (ЕК)
и на Комитета по електронни съобщения
(ECC):
1. Решение на ЕК 2008/411/ЕО от 21 май 2008 г.
относно хармонизирането на радиочестотната
лента 3400 – 3800 MHz за наземни системи,
позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.
2. ЕCC/DEC/(07)02 – Решение на ECC от
30 март 2007 г. за достъпността на честотните
ленти между 3400 и 3800 MHz за хармонизирано въвеж дане на широколентови системи
за безжичен достъп (Broadband Wireless Access
Systems – BWAS).
3. ECC/DEC (05)01 – Решение на ECC от
18 март 2005 г. за използването на обхвата
27.5 – 29.5 GHz от неподвижна радиослужба и от
некоординирани земни станции на неподвижна
спътникова радиослужба (Земя – космос).
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Списък на стандартите, отнасящи се до електронните съобщителни мрежи от неподвижна
радиослужба
Стандарт
БДС EN 302 217-1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и
изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка.
Част 1: Преглед на независими от системата
общи характеристики.

БДС EN 302 217-4-2

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН
пейски стандарт (EN),
покриващ съществените
изисквания за антени
на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства
(R&TTED).

БДС EN 302 326-1

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 1: Преглед
и изисквания за цифрови системи за връзка от
много точки.

БДС EN 302 326-2

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки.

БДС EN 302 326-3

Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените
изисквания за радиоантени за връзка от много
точки според чл. 3.2 на
Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED).

БДС EN 301 390

Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка и
от точка до много точки.
Нежелани излъчвания и
устойчивост на приемника на съоръжението/
антенния извод на цифрови фиксирани радиосистеми DFRS.

“

Заключителна разпоредба
§ 13. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
11540

РЕШЕНИЕ № 1213
от 25 септември 2009 г.

за изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа на електронни съобщи
телни мрежи от радиослужби неподвижнаспътникова, подвижна-спътникова и съоръ
женията, свързани с тях, приети с Решение
№ 1475 от 20.ХІІ.2007 г. (ДВ, бр. 8 от 2008 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения ����������������
Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В § 1 т. 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

„1. Електронна съобщителна мрежа от
неподвижна-спътникова радиослужба“ е мрежа от земни станции на едно предприятие,
представляващи част от наземната компонента
на една или повече спътникови електронни
съобщителни системи от неподвижна-спътникова радиослужба.“
§ 2. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба след думите „състояща се от“ се добавя
„една или повече“.
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават нови т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 със следното
съдържание:
„5. „LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изот ропно излъчена мощност (e.i.r.p.) не
по-висока от 34 dBW от радиослужби неподвижна-спътникова и/или радиоразпръскване
спътниково, работещи без необходимост от
обслужване и под контрола на спътникова
система и предназначени за осъществяване на
цифрови електронни съобщения чрез спътници
на геостационарна орбита.
6. „HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), по-висока от 34 dBW и не по-висока от 50 dBW, от
радиослужби неподвижна-спътникова и/или
радиоразпръскване спътниково, работещи без
необходимост от обслужване и под контрола
на спътникова система и предназначени за
осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна
орбита.
7. „VSAT (Very Small Aperture Terminal)“ е
земна станция с малка апертура на антената
от неподвижна-спътникова радиослужба.
8. „SNG (SNG TES) (Satellite News Gathering
Transportable Earth Stations)“ са радиосъоръжения за предаване на телевизионни сигнали
и съпътстващ звук или само звук от мястото
на събитието към спътник, позициониран на
геостационарна орбита.
9. „CGC (Complementary Ground Components)“
са „допълнителни наземни компоненти“ на
мобилни спътникови системи, представляващи наземно базирани станции, използвани
във фиксирано местоположение, с цел да се
подобри възможността за използване на мобилните спътникови услуги в географските
зони на покритие на спътниковите системи,
където съобщенията с една или повече спътникови станции не могат да бъдат осигурени
с необходимото качество.
10. „FSS с висока плътност (High Density FSS,
High Density Applications in the FSS, HDFSS)“
е съвременна концепция за широколентови
съобщителни спътникови приложения, осигуряваща възможност за достъп до голям
обхват широколентови съобщителни услуги.“
§ 4. Досегашните точки 5, 6, 7 и 8 стават
т. 11, 12, 13 и 14.

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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§ 5. Приложение 1 към чл. 3 „Технически характеристики и параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова (FSS) и подвижна-спътникова (MSS) радиослужби
и съоръженията, свързани с тях“ се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3
Технически характеристики и параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижнаспътникова (FSS) и подвижна-спътникова (MSS) радиослужби и съоръженията, свързани с тях
Радиочестотна
лента

1

Радиослужба,
посока

2

Видове
земни станции и/или
терминали

3

Ограничителни
технически
параметри
на земните
станции
4

Допълнителни
регулаторни
параметри

5

Приложими
документи на
европейски
организации

Приложими
стандарти

6

7

137 –
138 MHz

MSS,
космос –
Земя

мобилни земни станции

Само за негеостационарни системи

ERC/DEC/
(99)05
ERC/DEC/
(99)06

БДС EN
301 721

148,0 –
150,05 MHz

MSS,
Земя –
космос

мобилни земни станции

Само за негеостационарни системи

ERC/DEC/
(99)05
ERC/DEC/
(99)06

БДС EN
301 721

399,90 –
400,05 MHz

MSS,
Земя –
космос

мобилни земни станции

Само за негеостационарни системи

ERC/DEC/
(99)05
ERC/DEC/
(99)06

БДС EN
301 721

400,15 –
401 MHz

MSS,
космос –
Земя

мобилни земни станции

Само за негеостационарни системи

ERC/DEC/
(99)05
ERC/DEC/
(99)06

БДС EN
301 721

1479.5 –
1492 MHz

Радиоразпръскванеспътниково

Ограничено само до
цифрово аудиоразпръскване

ECC/DEC/
(03)02

1518 –
1525 MHz

MSS,
космос –
Земя

Без право на защита
спрямо неподвижна
радиослужба

ECC/DEC/
(04)09
ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/
(07)05

1525
1544
1545
1559

MSS,
космос –
Земя

Без право на ползване за
фидерни линии, освен в
изключителни случаи.
В лентата 1530-1544
MHz приоритет имат
съобщенията на
Глобалната морска
система за бедствие и
безопасност (GMDSS)

ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/(07)05

–
MHz
–
MHz

БДС
444
БДС
426
БДС
681
БДС
473

EN 301
EN 301
EN 301
EN 301

1610 –
1613.8 MHz

MSS,
Земя –
космос

ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/
(07)05
ERC/DEC/
(97)03

БДС EN 301
441
БДС EN 301
473

1 613.8 –
1 626.5 MHz

MSS,
Земя –
космос
MSS,
космос –
Земя

ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/(07)05
ERC/DEC/(97)03

БДС EN 301
441
БДС EN 301
473

1626,5
1645,5
1646,5
1660,5

MSS,
Земя –
космос

ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/(07)05

БДС
444
БДС
426
БДС
681
БДС
473

–
MHz
–
MHz

Без право на ползване за
фидерни линии, освен в
изключителни случаи.
В лентата 1626,5–1645,5
MHz приоритет имат
съобщенията на
Глобалната морска
система за бедствие и
безопасност (GMDSS)

EN 301
EN 301
EN 301
EN 301
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1670 –
1675 MHz
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5

MSS,
Земя –
космос

1980–
2010 MHz

MSS,
Земя –
космос

2170–
2200 MHz

MSS,
космос –
Земя

2483.5 –
2500 MHz

MSS,
космос –
Земя

3400 –
3700 MHz

FSS,
космос –
Земя

3700 –
4200 MHz

FSS,
космос –
Земя

4500 –
4800 MHz

FSS,
космос –
Земя

5725 –
5850 MHz

FSS,
Земя –
космос

5850 –
5925 MHz

FSS,
Земя–
космос

5925 –
6425 MHz

FSS,
Земя –
космос

С Т Р. 5 5
6
ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/
(07)05
ECC/DEC/
(04)09
Решение на
Европейската комисия
2007/98/EО
Решение на
Европейската комисия
2008/626/EО
ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/
(07)05
ECC/DEC/
(06)09
ECC/DEC/
(06)10
ECC/REC/
(06)05 ERC/
DEC/(97)03
Решение на
Европейската комисия
2007/98/EО
Решение на
Европейската комисия
2008/626/EО
ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/
(07)05
ECC/DEC/
(06)09
ECC/DEC/
(06)10
ECC/REC/
(06)05 ERC/
DEC/(97)03
ECC/DEC/
(07)04
ECC/DEC/
(07)05
ERC/DEC/
(97)03

CGC

CGC

7

БДС EN
301 442
БДС EN
301 473

БДС EN
301 442
БДС EN
301 473

БДС EN
301 441
БДС EN
301 473

БДС EN
301 443
Земна станция
на плавателно средство

ECC/DEC/
(05)09

БДС EN
301 443

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента

БДС EN
301 443
Земна станция
на плавателно средство

ECC/DEC/
(05)09

БДС EN
301 443

С Т Р.
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6

7

6425 –
6925
MHz

FSS,
Земя –
космос

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента

БДС EN
301 443

6925 –
7075 MHz

FSS,
Земя –
космос

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента; Фидерни
линии за МSS

БДС EN
301 443

7250 –
7750 MHz

MSS,
космос –
Земя

7900 –
8400 MHz

MSS,
Земя –
космос

10,70 –
11,70 GHz

FSS,
космос –
Земя
Земя –
космос
MSS,
космос –
Земя

LEST, HEST,
SNG,
VSAT
Земна станция на
плавателно
средство
Земна станция
на въздухоплавателно
средство

LEST: 34
dBW e.i.r.p.;
HEST:, 50
dBW e.i.r.p.
Не се допуска използване на
HEST терминала на
разстояние,
по-малко
от 500 m от
охраняемите
граници на
летище.

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лентите
10,7-10,95 GHz и
11,2-11,45 GHz. Използването
за FSS (Земя –
космос) Фидерни линии за радиоразпръскване – спътниково

ERC/DEC/
(00)08
ECC/DEC/
(05)10
ECC/DEC/
(05)11
ECC/DEC/
(06)02
ECC/DEC/
(06)03
ERC/DEC/
(98)15

БДС EN
301 427
БДС EN
301 428
БДС EN
301 430
БДС EN
301 360
БДС EN
301 459
БДС EN
302 186
БДС EN
302 340

11,70 –
12,5 GHz

Радиоразпръскване –
спътниково
FSS,
космос –
Земя

LEST, HEST

LEST: 34
dBW e.i.r.p.;
HEST:
50 dBW
e.i.r.p.
Не се допуска използване на
HEST терминала на
разстояние,
по-малко
от 500 m от
охраняемите
граници на
летище.

Плана по Приложение 30 на Радиорегламента
Допуска се FSS, космос – Земя, без да
смущава спътниковото радиоразпръскване, вкл. негеостационарни системи

ERC/DEC/
(00)08
ECC/DEC/
(06)02
ECC/DEC/
(06)03

БДС EN
301 428
БДС EN
301 459

12,50 –
12,75 GHz

FSS,
космос –
Земя,
Земя –
космос
MSS,
космос –
Земя

SNG
LEST
HEST
Земна
станция на
плавателно
средство
Земна станция на въздухоплавателно
средство

LEST: 34 dBW
e.i.r.p.;
HEST:; 50 dBW
e.i.r.p.
Не се допуска
използване на
HEST терминала
на разстояние,
по-малко от
500 m от
охраняемите
граници на
летище.

Негеостационарните
системи са без право
на защита спрямо
геостационарните

ECC/DEC/
(05)10
ECC/DEC/
(05)11
ECC/DEC/
(06)02
ECC/DEC/
(06)03
ERC/DEC/
(98)15

БДС EN
301 430
БДС EN
301 459
БДС EN
301 360
БДС EN
301 427
БДС EN
301 428
БДС EN
302 186
БДС EN
302 340

12,75 –
13,25 GHz

FSS,
Земя –
космос

SNG

13,75 –
14 GHz

FSS,
Земя –
космос

Плана по Приложение
30В на Радиорегламента
Ограничение на
минималния диаметър на
антената.
Негеостационарните
системи са без право
на защита спрямо
геостационарните

БДС EN
301 430
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14,00 –
14,25 GHz

14,25 –
14,5 GHz

ДЪРЖАВЕН
2
FSS,
Земя –
космос
МSS,
Земя –
космос

FSS,
Земя –
космос;
МSS,
Земя –
космос
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6

Земна
станция на
въздухоплавателно
средство
Земна станция
на плавателно
средство
SNG,
LEST
HEST

LEST: 34 dBW
e.i.r.p.;
HEST:; 50
dBW e.i.r.p.
Не се допуска
използване
на HEST на
разстояние, помалко от 500 m
от охраняемите
граници на
летище.

ECC/DEC/(05)10
ECC/DEC/(05)11
ECC/DEC/(06)02
ECC/DEC/(06)03
ERC/DEC/(98)15

Земна станция
на въздухоплавателно
средство
Земна станция
на плавателно
средство
SNG, VSAT

VSAT: Мощност
на предавателя:
2 W; 50 dBW
e.i.r.p. Не
се допуска
използване
на VSAT на
разстояние, помалко от 500 m
от охраняемите
граници на
летище.

ECC/DEC/(05)11
ECC/DEC/(05)10
ECC/DEC/(03)04

7
БДС
186
БДС
340
БДС
428
БДС
427
БДС
430

EN 302
EN 302
EN 301
EN 301
EN 301

БДС EN
186
БДС EN
340
БДС EN
428 БДС
301 427
БДС EN
430

302
302
301
EN
301

17,3 –
17,7 GHz

FSS,
Земя –
космос
FSS,
космос –
Земя

FSS с висока
плътност

Плана по Приложение
30А на Радиорегламента
FSS (Земя – космос)
за геостационарни
системи се ограничава
до фидерни линии за
радиоразпръскване –
спътниково,
негеостационарни системи не могат да ги
смущават. Некоординираните земни станции с
висока плътност в FSS
(космос – Земя) са без
защита от фидерните
линии

ECC/DEC/(05)08

17,7 –
18,1 GHz

FSS,
космос –
Земя
FSS,
Земя –
космос

Некоординирани и координирани земни
станции

FSS (Земя – космос) за
геостационарни системи
се ограничава до
фидерни линии за
радиоразпръскване-спътниково, негеостационарни системи не
могат да ги смущават.
Негеостационарните системи са без право
на защита спрямо
геостационарните.
Некоординираните земни
станции са без защита

ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301
360

18,1 –
18,4 GHz

FSS,
космос –
Земя

Некоординирани и координирани земни
станции

Негеостационарните
системи са без право на
защита спрямо
геостационарните.
Некоординираните земни
станции са без защита

ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301
360

18,4 –
19,3 GHz

FSS,
космос –
Земя

Некоординирани и координирани земни
станции

Негеостационарните
ERC/DEC/(00)07
системи 18,4 – 18,6 GHz
са без право на защита
спрямо геостационарните.
Некоординираните земни
станции са без защита

БДС EN 301
360

19,3 –
19,7 GHz

FSS,
космос –
Земя
FSS,
Земя –
космос

Некоординирани и координирани земни
станции

FSS (Земя – космос) се
ограничава до фидерни линии за MSS.
Некоординираните земни
станции са без защита

БДС EN 301
360

ERC/DEC/(00)07
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ECC/DEC/(05)08
ECC/DEC/(06)02
ECC/DEC/(06)03

БДС EN 301
428 БДС EN
301 459

Фидерни линии
ECC/DEC/(05)01
за радиоразпръскванеспътниково. Обхватът
е поделен честотно с
неподвижна радиослужба.
Негеостационарните
системи са без право на
защита спрямо
гeостационарните.

БДС EN 301
360

19,70 –
20,20 GHz

FSS,
космос –
Земя
МSS,
космос –
Земя

LEST, HEST
FSS с висока
плътност

21,4 –
22 GHz

Радиоразпръскванеспътниково

HDTV системи

FSS,
Земя –
космос

Некоординирани
земни станции

29,50 –
30,00 GHz

FSS,
Земя –
космос

FSS
приложения
с висока
плътност
LEST, HEST

37,50 –
39,50 GHz

FSS,
космос –
Земя

Некоординирани
земни станции

Некоординираните земни
станции са без защита.

ERC/DEC/(00)02

39,50 –
40,50 GHz

FSS,
космос –
Земя
МSS,
космос –
Земя

Некоординирани
и координирани
земни станции

Некоординираните земни
станции са без защита.

ERC/DEC/(00)02

40,50 –
42,50 GHz

Радиоразпръскванеспътниково
FSS,
космос –
Земя

Некоординирани
земни станции

Некоординираните земни
станции са без защита.

EСC DEC (02)04

42,50 –
43,50 GHz

FSS,
Земя –
космос

47,50 –
47,9 GHz

FSS,
космос – Земя

FSS с висока
плътност

EСC DEC
(05)08

48,2 –
48,54 GHz

FSS,
космос –
Земя

FSS с висока
плътност

EСC DEC
(05)08

49,44 –
50,2 GHz

FSS,
космос –
Земя

FSS с висока
плътност

EСC DEC
(05)08

27.51 –
27.8185
28.4545
28.8365
28.8365
28.9385
29.4625
29.5

GHz,
–
GHz
–
GHz
–

LEST: 34 dBW
e.i.r.p.;
HEST:.
50 dBW e.i.r.p.
Не се допуска
използване
на HEST на
разстояние, помалко от 500 m
от охраняемите
граници на
летище.

ВЕСТНИК

Негеостационарните
системи са без право
на защита спрямо
геостационарните

LEST: 34 dBW
Фидерни линии за
e.i.r.p.;
радиоразпръскванеHEST:.
спътниково
50 dBW e.i.r.p.
Не се допуска
използване на
HEST терминал
на разстояние,
по-малко от
500 m от охраняемите граници
на летище.

ECC/DEC/(06)03
ECC/DEC/(06)02
ECC/DEC/(05)08

БДС EN 301
428
БДС EN 301
459

“

“
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§ 6. В приложение № 2 към чл. 4 „Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
от неподвижната спътникова и подвижната
спътникова радиослужба“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2.7 се изменя така:
„2.7.1. Международна координация и нотификация се извършва в следните случаи:
2.7.1.1. при използване на антена на земна
станция с диаметър над 3,6 m;
2.7.1.2. при вероятност от създаване или
приемане на трансгранични смущения;
2.7.1.3. когато е необходимо да се получи
международно признаване за използването
на радиочестотните ленти.
2.7.2. В случаите, когато е необходима
международна координация и нотификация
на земна станция, предприятието трябва да
представи в комисията данни за закритието
към хоризонта за местоположението на антената є. Данните трябва да бъдат представени
в табличен и графичен вид през 5 ° за азимути
от 0° до 360°.
2.7.3. При необходимост от промяна в
издадено разрешение на честоти или други
параметри вследствие на доказани смущения към станции на територия на друга администрация последствията са за сметка на
предприятието.“
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§ 7. В приложение № 3 към чл. 7 „Списък
на стандартите, отнасящи се до електронни
съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужба“
стандарт БДС EN 301 441 се изменя така:
„
БДС EN 301 441

Земни станции и системи за
вр ъ зк а ч рез сп ът н и к (SES).
Хармонизиран европейск и
стан дар т за моби лни земни
станции (MES), включително
носими земни станции за мрежи за спътникови персонални
съобщителни връзки (S-PCN),
раб о т ещ и в че с т о т н и т е о б хвати 1.6/2.4 GHz, покриващ
съществените изисквания на
член 3(2) от Директивата за
ра д иос ъ ор ъ жен и я и к ра й н и
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

“
Заключителна разпоредба
§ 8. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
11541

Поправка. Конституционният съд прави следните поправки на допуснати технически грешки в обнародваното Решение № 8 от 7 октомври 2009 г. по конституционно дело № 9 от 2009 г. (ДВ, бр. 81 от 2009 г.):
1. На стр. 5, лява колона, четвърти абзац, четвърти ред „изборните книжа от секция 19-27-00-124“ да се
чете „изборните книжа от секция 19-27-00-121“.
2. На стр. 6, лява колона, втори обзац, 15 ред „протокол № 000141“ да се чете „протокол № 000241 (приложение № 51)“.
11758
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1289
от 8 октомври 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба, вх. № 94-О-27
от 2.X.2009 г., от Олга Георгиева Миленкова да бъде
извършена промяна на служебния адрес изменям
Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. в частта є относно
адреса на синдика Олга Георгиева Миленкова, като
вместо „София 1000, ул. Христо Белчев 3, ет. 2“ се
чете: „София 1330, ж.к. Красна поляна 2, бл. 40,
вх. Д, ап. 97, GSM 0888-315-028“.
11597

Министър: М. Попова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 656
от 24 септември 2009 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Неофит Рилски“, разположена
на територията на общини Суворово, Ветрино и
Девня, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 35 от 9.09.2009 г. разрешавам на „Каолин“ – АД, гр. Сеново, вписано
с решение № 665 от 17.ІІ.2003 г. в регистъра за
търговски дружества на Русенския окръжен съд
под № 3696, том 78, стр. 40, по ф.д. № 455/2003,
ЕФН 1703004558, със седалище и адрес на управление гр. Сеново, община Ветово, ул. Дъбрава 8,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от
Закона за подземните богатства, в площта „Нео
фит Рилски“, разположена в района на общини
Суворово, Ветрино и Девня, област Варна.
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 29,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 14 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и
проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсенето и проучването, както и правата и
задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
работи и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
Министър: Н. Караджова
11580

РАЗРЕШЕНИЕ № 657
от 24 септември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Слави камък“,
разположена в землището на с. Тетово, община
Русе, област Русе
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 35 от 9 септември 2009 г.
разрешавам на „Хинат – В“ – ЕООД, Велико Търново – титуляр на разрешението, съгласно удостоверение на АВ на Министерството на правосъдието с
изх. № 20080709162218 от 9.VІІ.2008 г., със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Димитър
Благоев 9, ЕИК по БУЛСТАТ 200217041, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Слави камък“,
разположена в землището на с. Тетово, община
Русе, област Русе, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 12 месеца.
2. Размерът на площта е 0,95 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 16 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
11581

РАЗРЕШЕНИЕ № 658
от 24 септември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства, в площ „Доли“, разположена в
землището на с. Ярлово, община Самоков, област
София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
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богатства и протоколно решение на Министерския
съвет № 35 от 9 септември 2009 г. разрешавам на
„БС – Консулт инженеринг“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано
с решение от 25.І.2005 г. по ф. д. № 680/2005, том
1153, стр. 53, № 90013 на Софийския градски съд,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 7, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства, в площ „Доли“,
разположена в землището на с. Ярлово, община
Самоков, област София:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 12 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
11582

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 659
от 24 септември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Пчелата“, разположена
в землището на с. Самоводене, община Велико
Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 35 от 9.ІХ.2009 г. разрешавам
на „Стромат 08“ – ООД, Русе, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
200309707, със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Видин 5, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Пчелата“, разположена в землището на
с. Самоводене, община Велико Търново, област
Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,97 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към
договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
11583

РАЗРЕШЕНИЕ № 660
от 24 септември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Крушито“, разположена в
землището на гр. Велики Преслав, община Велики
Преслав, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
и протоколно решение на Министерския съвет № 35
от 9.ІХ.2009 г. разрешавам на „Барс“ – АД, Шумен,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано
с решение от 1.ІІ.1995 г. по ф. д. № 20/95, том 1,
стр. 78, парт. № 20 в Шуменския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Шумен, община
Шумен, бул. Ришки проход 66, ЕИК 127630597, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Крушито“, разположена в землището на гр. Велики
Преслав, община Велики Преслав, област Шумен,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 9 месеца.
2. Размерът на площта е 0,09 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към
договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
11584

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 24.19
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 065058 по КВС на
з-ще с. К лиментово, община Аксаково, област
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Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на вили, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11357

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.20
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 017019 по КВС на
з-ще с. Куманово, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11358

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.21
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване, с цел жилищно строителство в
поземлен имот 028072 и 028073 по КВС в з-ще с.
Осеново, община Аксаково, област Варна, така както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11359

11361

РЕШЕНИЕ № 24.23
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 216053 по КВС на
з-ще с. Долище, община Аксаково, област Варна, с

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.24
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 028041 по КВС на
з-ще с. Осеново, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11362

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.25
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване, в поземлен имот 127075 по КВС в
з-ще с. Долище, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11363

Председател: Л. Манолов
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цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.22
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, с цел жилищно строителство в поземлен имот 034017 по КВС в з-ще Аксаково, община
Аксаково, област Варна, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11360

ВЕСТНИК

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.26
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 028050 по КВС на
з-ще с. Осеново, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11364

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.27
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 042046 по КВС на
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з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11365

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.28
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, с цел жилищно строителство в поземлен имот 061220 по КВС в з-ще с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
11366
РЕШЕНИЕ № 24.29
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, с цел жилищно строителство в поземлен имот 054008 по КВС в з-ще с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
11367
РЕШЕНИЕ № 24.30
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, за поземлен имот № 646 по плана
на м-ст Янчова поляна, з-ще Аксаково, община
Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решение подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
11368
РЕШЕНИЕ № 24.31
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, с цел жилищно строителство в поземлен имот 049134 по КВС в з-ще с. Кичево, община

ВЕСТНИК
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Аксаково, област Варна, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11369

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.32
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 028046 по КВС на
з-ще с. Осеново, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решение подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11370

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.33
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 061009 по КВС на з-ще
с. Климентово, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11371

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.34
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинския съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 026123 по КВС на
з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решение подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11372

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.35
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, с цел изграждане на складове, офиси
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и магазини в поземлен имот 046010 по КВС в
з-ще с. Изворско, община Аксаково, област Варна,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11373

11377

Председател: Л. Манолов

11375

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.38
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 068005 по КВС на
з-ще с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11376

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.39
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 028010 по КВС на
з-ще с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.41
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване, в поземлен имот 052002 по КВС в
з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решение подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11378

РЕШЕНИЕ № 24.37
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 067017 по КВС на з-ще
с. Климентово, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
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с цел изграждане на склад за дървен материал и
изделия от дърво, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 24.36
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 060073 по КВС на
з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надпи
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11374

ВЕСТНИК

Председател: Л. Манолов

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 625
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, Общинският
съвет – Асеновград, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обекти
частна общинска собственост, както следва:
1.1. поземлен имот кад. № 00702.506.151 по кадастралната карта на Асеновград, с площ 8,059 дка, с
трайно предназначение – урбанизирана територия,
начин на трайно ползване – ниско застрояване (до
10 м), идентичен с УПИ V-383, стопанска дейност,
кв. 9, по плана на ПЗ „Север“, Асеновград;
1.2. парова централа в бл. „Ехо“, Асеновград,
актуван с АЧОС № 2 от 27.II.1997 г.;
1.3. склад в с. Три могили с АЧОС № 615 от
19.IV.2001 г.;
1.4. техническа работилница в с. Новаково с
АЧОС № 220 от 15.IX.1998 г.;
1.5. училище в с. Патриарх Евтимово с АЧОС
№ 618 от 25.IV.2001 г.;
1.6. мелница в с. Три могили с АЧОС № 1976
от 15.II.2007 г.;
1.7. училище в с. Орешец с АЧОС № 405 от
18.V.1999 г.
2. Оправомощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за
обектите по т. 1.
11261

Председател: К. Трендафилов
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ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 383
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Кабелна
линия 20 kV до БКТП в ПИ 62788.8.40“ по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.
11429

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 384
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Подземен
електропровод – 20 kV в ПИ 77390.21.69“ по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.
11430

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 385
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Ел.
захранване на помпена станция в ПИ 36453.25.1“ по
кадастралната карта на с. Карвуна, община Балчик.
11431

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 386
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 66250.34.23 по
кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик.
11432

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 387
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 18160.28.33 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.
Председател: Ст. Павлов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 389
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 18160.42.30 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.
11435

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 390
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 18160.28.31 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.
11436

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 391
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 18160.61.46 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.
11437

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 392
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 18160.105.62 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.
11438

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 393
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 66250.19.46 по
кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик.
Председател: Ст. Павлов

11433

11439

РЕШЕНИЕ № 388
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 18160.105.66 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.

РЕШЕНИЕ № 394
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 66250.23.51 по
кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик.

Председател: Ст. Павлов

Председател: Ст. Павлов

11434
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РЕШЕНИЕ № 395
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Монтаж на
вятърни електрогенератори“ за ПИ № 02508.510.274
по кадастралната карта на Балчик.
11441

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 396
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план „Ветроенергиен
парк“ за ПИ № 39623.16.3; № 39623.14.5; № 39623.13.7;
№ 39623.13.6; № 39623.26.6; № 39623.26.5; № 39623.26.4;
№ 39623.19.6; № 39623.19.5; № 39623.18.4; № 39623.18.3;
39623.18.2; № 39623.17.8 по кадастралната карта на
с. Кремена, община Балчик, и ПУП – парцеларен
план „Ветроенергиен парк“ за ПИ № 73095.10.4;
№ 7 3 0 9 5.11. 3; № 7 3 0 9 5.1 2 .49; № 7 3 0 9 5.1 2 . 51;
№ 73095.12.52; № 73095.12.53; № 73095.10.3 по кадастралната карта на с. Тригорци, община Балчик.
11442

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 397
от 24 септември 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, а л. 1 ЗУ Т Общинск и ят съвет – г р.
Б а л ч и к , о д о б р я в а П У П – п а рц е л а р е н п л а н
за „Вет роенерг иен парк“ за ПИ № 69643.6.8;
№ 69643.6.9; № 69643.5.6; № 69643.5.5; № 69643.4.4;
№ 69643.3.6; № 69643.2.7; № 69643.11.3; № 69643.10.9;
№ 69643.10.8; № 69643.10.7; № 69643.9.5; № 69643.7.9,
№ 69643.10.6 по кадастралната карта на с. Стражица, община Балчик.
11443

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 398
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – ПЗ за „Фотоволтаични системи
в ПИ № 67951.38.218“ по кадастралната карта на
с. Соколово, община Балчик.
11444

Председател: Ст. Павлов

ВЕСТНИК

ул. Бодрост 2, Благоевград, с идентификационен
№ 04279.610.72.3.1 по кк на Благоевград, от стая
316 в сградата на община Благоевград, до 12 ч.
на 16.ХІ.2009 г. след заплащане на такса в размер
1000 лв. с ДДС, платими в брой на касата на община
Благоевград. При получаване на документацията
кандидатът представя удостоверение за актуално
правно състояние и документ за самоличност.
Конкурсната документация съдържа декларация за
неразгласяване на информация, чието подписване
е условие за допускане до участие в конкурса. В
случай на закупуване на конкурсната документация
от името на друго лице се представя нотариално
заверено пълномощно за закупуване на документацията и за подписване на декларация за неразгласяване на информация. Лицата, закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат
за регистрация и имат право да подадат оферта.
2. В срок до 14 ч. на 16.ХІ.2009 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят
писмени искания за разяснения по процедурата за
провеждане на конкурса. Разясненията по процедурата се предоставят по реда на чл. 20, ал. 3 НТК.
3. Определя допълнителен срок за внасяне на
депозит за участие в публично оповестения конкурс
за продажба на обект: незавършено строителство
на ул. Бодрост 2, Благоевград, с идентификационен
№ 04279.610.72.3.1 по кк на Благоевград до 16 ч.
на 17.ХІ.2009 г., който е парична сума в размер
10 200 лв. и следва да постъпи по IBAN сметка
на община Благоевград № BG 71 SOMB 9130 33
13725301, BIC код SOMBBGSF в „Общинска банка“ – АД, клон Благоевград.
4. Офертите за участие в конкурса се подават в
срок до 16 ч. на 18.ХІ.2009 г. в запечатан непрозрачен плик, върху който са отбелязани пълното наименование на обекта на конкурса, името (фирмата)
и адресът на участника. Офертите се представят
лично от участниците или от упълномощено от тях
лице с нотариално заверено пълномощно в стая
316 в сградата на община Благоевград.
5. Упълномощава кмета на община Благоевград да проведе конкурса съгласно Наредбата за
търговете и конкурсите, да назначи комисия по
провеждане на конкурса, да издаде сертификат за
регистрация съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, да одобри мотивирания доклад на конкурсната комисия, да определи
спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място, и да сключи договор за
приватизация.
11445

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 245
от 26 септември 2009 г.
На основание чл. 35в, ал. 2 от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с решение
№ 134 от 30.ІV.2009 г. Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Определя допълнителен срок за закупуване
на конкурсна документация за участие в публично
оповестения конкурс за продажба на общински
нежилищен обект: незавършено строителство на

БРОЙ 82

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 253
от 26 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение № 59
от 28.III.2008 г. и решение № 185 от 23.VII.2009 г.
Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната
оценка на 3377 дяла, представляващи 100 % от ка-

БРОЙ 82
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питала на търговското дружество „Хляб и хлебни
изделия“ – ЕООД, Благоевград, със седалище и
адрес Благоевград, бул. Димитър Солунски 3, в
размер 2 309 000 лв., без ДДС. Цената не включва стойността на земята – ПИ с идентификатор
04279.619.77 по кк на Благоевград, представляващ
УПИ VI-3815, кв. 11 по РП на Благоевград.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс (на
един етап) за продажба на 3377 дяла, представляващи 100 % от капитала на търговското дружество
„Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД, Благоевград.
3. Определя минимална конкурсна цена в размер
2 309 000 лв., без ДДС.
4. Одобрява конкурсната документация.
5. Конкурсната документация се закупува в
стая 316 в сградата на община Благоевград до 12 ч.
на 9.XI.2009 г. след заплащане на такса в размер
1000 лв., с ДДС, платими в брой на касата на община
Благоевград. При получаване на документацията
кандидатът представя удостоверение за актуално
правно състояние и документ за самоличност.
Конкурсната документация съдържа декларация за
неразгласяване на информация, чието подписване е
условие за допускане до участие в конкурса. В случай
на закупуване на конкурсната документация от името
на друго лице се представя нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документацията и
за подписване на декларация за неразгласяване на
информация. Лицата, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на
информация, получават сертификат за регистрация
и имат право да подадат оферта.
6. В срок до 14 ч. на 9.XI.2009 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят
писмени искания за разяснения по процедурата за
провеждане на конкурса.
7. Депозитът за участие в публично оповестения
конкурс за продажба на 3377 дяла, представляващи
100% от капитала на търговското дружество „Хляб
и хлебни изделия“ – ЕООД, Благоевград, е парична сума в размер 230 000 лв. и трябва да постъпи
по IBAN сметка на община Благоевград № BG
71 SOMB 9130 33 13725301, BIC код SOMBBGSF
в „Общинска банка“ – АД, клон Благоевград, в
срок до 16 ч. на 10.XI.2009 г.
8. Офертите за участие в конкурса се подават
в срок до 12 ч. на 11.XI.2009 г. в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват пълното
наименование на обекта на конкурса, фирмата и
адресът на участника. Офертите се представят
лично от участниците или от упълномощено от тях
лице с нотариално заверено пълномощно в стая
316 в сградата на община Благоевград.
9. Упълномощава кмета на община Благоевград да проведе конкурса съгласно Наредбата за
търговете и конкурсите, да назначи комисия по
провеждане на конкурса, да издаде сертификат за
регистрация съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, да удължи срока за
депозиране на офертите в случаите по чл. 35в
НТК, да одобри мотивирания доклад на конкурсната комисия, да определи спечелилия конкурса
участник и участника, класиран на второ място,
и да сключи договор за приватизация.
11446

Председател: К. Хаджигаев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 23-30
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 62а, ал. 3 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 16 от 13.V.2009 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен
план за корекция на трасе на дъждовната канализация от съществуващ водосток на асфалтов път
Долно Езерово – Бургас на север през съществуващо дере – имоти с № 123 и 124 в местност Дермен
ходжа, землище Долно Езерово.
11470

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 23-31
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 ЗУТ и решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 5 от 11.ІІ.2009 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява изменението на ПУП – ПРЗ за УПИ І-1624, ІІ-1624 и
ІІІ-1624 в кв. 107 и УПИ ХVІІ-1624 и ХVІ в кв.
114 по плана на Зона Г, ж. р. „Меден рудник“, за
обособяване на самостоятелни УПИ за отделните
съсобственици.
11471

Председател: С. Маджарова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-100
от 16 септември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 8.ІХ.2009 г. във връзка с решение
№ 564 от 19.VІ.2008 г. по адм. д. № 1175/2007 на
Административен съд – Бургас, с което се отменя
заповед № РД-09-68 от 7.V.2007 г. на областния
управител на област Бургас за одобряване плана
на новообразуваните имоти и регистъра към него
на земеделските земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ
за м. Митков мост, землище на с. Черноморец,
община Созопол, в частта относно новообразуван
имот № 24 одобрявам плана на новообразуваните имоти (ПНИ) за м. Митков мост, землище
на с. Черноморец, община Созопол, в частта на
имот № 24, като се измества западната граница на
имота по границата от помощния план и площта
на новообразувания имот става 713 кв. м съобразно влезлото в сила съдебно решение № 564 от
19.VІ.2008 г., постановено по адм. д. № 1175/2007,
на А дминистративен съд – Бургас. Неразделна
част към заповедта е проектът за изменение с
нанесената с кафяв цвят корекция.
Жалби против одобрения ПНИ могат да се
подават от заинтересуваните лица чрез областния
управител пред Административен съд – Бургас,
в 14-дневен срок от съобщението на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител: К. Гребенаров
11262
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ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № І-15
от 5 октомври 2009 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение протокол № 8 от
17.ІV.2008 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решение протокол № 8 от 4.VІІІ.2009 г. Надзорният
съвет на общинската агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на общински нежилищен
имот: козметичен салон, ул. Конт Андрованти
4, ет. 3, Бургас – РЗП 284 кв.м, с минимална
конкурсна цена – 296 500 лв., и депозитна вноска – 29 650 лв.
2. Конку рсната документация за обекта се
закупува в Общинската агенция за приватизация – Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
всеки работен ден в срок до 17-ия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 9 до 17 ч., на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията, за което се издава сертификат за регистрация. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие се внася по банков
път до 17-ия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на Общинската агенция за приватизация – Бургас,
№ BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово, с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидатите в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на офертите,
след представен платежен документ за закупена
конкурсна документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в
съответствие с конкурсната документация, които
се подават в общинската агенция за приватизация,
ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен
ден до 17-ия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Изпращане на
оферти по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължениа.
За председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
11598

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-09-7706-311
от 1 октомври 2009 г.
На основание §4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти за земеделски земи, предоставени за ползване
на граждани на основание §4 ЗСПЗЗ, на селищно
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образувание м. Емешенлията, землище с. Близнаци,
община Аврен, област Варна, който е изложен в
община Аврен.
На основание чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобреният план на новообразуваните имоти подлежи на
обжалване пред административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Областен управител: Д. Симеонов
11599

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 689
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
строителните граници за обект: „Реконструкция на
водопровод – главна деривация „Йовковци“ и с трасе
и сервитути, както следва: ПИ № 174007 – горска
територия, ПИ № 174199 – дере, по КВС землище
на с. Велчево.
Председател: Ал. Чокойски
11601
РЕШЕНИЕ № 690
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
строителните граници за обект: „Реконструкция
на водопроводна мрежа“ и с трасе и сервитути,
предвидено да премине в земеделски поземлени
имоти и гори в земеделски земи в масиви по КВС
и такива за нуждите на транспорта в землището на
с. Ресен, както следва: тласкателен водопровод – от
съществуваща помпена станция – ПИ № 160, 057112,
057110, 057092, 057091, 057085, 157, 154, 163, 131, 129,
000053, 000051, и хранителен водопровод – ПИ
№ 000164, 000489, 193004,193070, 000484, 000493.
Председател: Ал. Чокойски
11602
РЕШЕНИЕ № 691
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
извън строителните граници за обект: „Изместване
на деривация „Йовковци“ и с трасе и сервитути,
предвидено да премине в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС и такива за нуждите на
транспорта в землището на с. Присово, както
следва: първи участък (изменено трасе, отразено
в графичните материали със син и лилав цвят) от
съществуваща шахта в ПИ № 678, продължава през
ПИ № 678, 018465, 018477, 018499, 677,018462, 018457,
018461, 018460, 018459, 018458, 018456, 018056 и втори
участък (трасе, отразено в графичните материали
със зелен цвят) частично по ПИ № 501 – полски
път и по улица от ОК 213 до ОК 245.
Председател: Ал. Чокойски
11603
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РЕШЕНИЕ № 711
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 11
от Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и във връзка с решение № 456 от 22.І.2009 г. Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на 945
дяла, представляващи 100 % от капитала на общинско търговско дружество „Пиено“ – ЕООД,
Лясковец.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания и поемане
на менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на управителя на „Пиено“ – ЕООД,
Лясковец, да предостави на ОбАП информацията,
необходима за изготвяне на анализ на правното
състояние и приватизационна оценка, въз основа на които агенцията да подготви и осъществи
приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и приетите решения от
общинския съвет.
11312

Председател: Ал. Чокойски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № СА-02-11-7
от 25 септември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 ПЗР
ЗСПЗЗ на землището на с. Вонеща вода, община
Велико Търново, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
Областния управител – Велико Търново, пред Великотърновския административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
11472

Областен управител: П. Пенчев

ЗАПОВЕД № СА-02-11-8
от 25 септември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на землището на с. Плаково, община
Велико Търново, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
Областния управител – Велико Търново, пред Великотърновския административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
11473

Областен управител: П. Пенчев
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ЗАПОВЕД № СА-02-11-9
от 25 септември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на землището на с. Големаните, община
Велико Търново, област Велико Търново. Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областния
управител – Велико Търново, пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител: П. Пенчев
11474

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 25-3
от 16 септември 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 8 ЗМСМ А ,
чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59 и 63 ЗК, § 53 ПЗРЗИДЗК,
решение № 18-6 от 24.II.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, за откриване на процедура
за предоставяне на концесия върху имот – публична общинска собственост – „Плетачница“ в
АЕМО „Стария Добрич“, Добрич, и протоколи
№ 1 от 7.V.2009 г., № 2 от 7.VII.2009 г., № 3 от
13.VII.2009 г. и № 4 от 14.VII.2009 г. на комисия,
назначена със заповед № 526 от 24.IV.2009 г. на
кмета на община Добрич за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
I. Определя за концесионер на имот – публична
общинска собственост – „Плетачница“ от АЕМО
„Стария Добрич“, к ласирания на първо място
участник – ЕТ „Марияна Великова“, представляван
от Марияна Василева Великова, ЕИК 124613991,
със седалище и адрес на управление: Добрич, ул.
Княз Дондуков 24 – 50 точки.
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните
елементи на концесията, както следва:
1.1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на
концесионния договор – дължи се при условията
на т. 8.2 от решение № 18-6 от 24.II.2009 г. на
ОбС – гр. Добрич, т.е.: гаранцията за изпълнение
на другите задължения на концесионера по договора
е в размер едно годишно концесионно плащане;
внася се при подписване на договора; внесената
гаранция за участие в процедурата – депозит, се
счита за задатък към тази гаранция – 1208 лв.; един
екземпляр от платежното нареждане се представя
в община Добрич.
1.2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията – 1208 лв.,
се индексира (с натрупване) всяка година с индекса
на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
за 1-вата година по договора – ГКП1 = 1208 лв.;
за 2-рата година по договора – ГКП2 = ГКП1
+ (ГКП1 × индекс на инфлация);
за 3-тата година по договора – ГКП3 = ГКП2
+ (ГКП2 × индекс на инфлация),
………………………………………………………………………………,
за 15-ата г од и на по дог овора – Г К П15 =
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ГКП14+(ГКП14 × индекс на инфлация) – гаранцията по т. 8.2 от решение № 18-6 от 24.II.2009 г. на
ОбС – Добрич (ако са изпълнявани задълженията
от страна на концесионера по време на концесията).
1.3. Ред за плащане на годишното концесионно
плащане – авансово плащане на 100% от годишното
концесионно плащане, дължимо до 30 дни след
началото на всяка година по договора.
2. Размер на вложените за реконструкция средства за срока на концесията, които концесионерът
се задължава да направи в обекта на концесията – общо 18 645 лв. без ДДС, разпределени,
както следва:
– за първата година на концесията – 3231 лв.;
– за втората година на концесията – 380 лв.,
– за третата година на концесията – 1488 лв.,
– за четвъртата година на концесията – 566 лв.,
– за петата година на концесията – 2160 лв.,
– за шестата година на концесията – 590 лв.,
– за седмата година на концесията – 590 лв.,
– за осмата година на концесията – 590 лв.,
– за деветата година на концесията – 590 лв.,
– за десетата година на концесията – 3120 лв.,
– з а ед и на де с е т ат а г од и н а н а кон це си ята – 700 лв.;
– з а д ва н а де с е т ат а г од и н а н а кон це си ята – 1900 лв.,
– з а т ри на де с е т ат а г од и на на кон це си ята – 1140 лв.;
– за четиринадесетата година на концесията – 800 лв.,
– з а пе т н а де с е т ат а г од и н а н а кон це си ята – 800 лв.
III. Определя срок два месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента по концесионния договор с изключение на прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор влиза в сила от подписването му при условията, определени в него.
VI. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
VII. На основание чл. 59, ал. 2 ЗК при условие
че класираният на първо място не сключи концесионния договор в определения срок, се определя за концесионер класираният на второ място
участник – ЕТ „Вели – шев – Величка Щерева“,
представляван от Величка Янкова Щерева, ЕИК
124638813, със седалище и адрес на управление –
Добрич, ул. Вардар 1, вх. А, ет. 7, ап. 19 – 20,23 т.
В този случай концесионният договор се сключва
с класирания на второ място участник при условията на първия и в същия срок, който започва да
тече от получаването на писмена покана.
VIII. Възлага на кмета на община Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнението на това решение.
Председател: Ив. Мандев
11600
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РЕШЕНИЕ № 25-4
от 16 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 18,
ал. 3, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59 и 63 ЗК, § 53 ПЗР
ЗИДЗК, решение № 18-7 от 24.II.2009 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, за откриване на процедура
за предоставяне на концесия върху имот публична
общинска собственост – бъчварница, в АЕМО „Стария Добрич“, Добрич, и протоколи № 1 от 7.V.2009 г.,
№ 2 от 7.VII.2009 г. и № 3 от 14.VII.2009 г. на комисия, назначена със заповед № 527 от 24.IV.2009 г.
на кмета на община – гр. Добрич, за провеждане
на процедурата за предоставяне на концесия Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
I. Определя за концесионер на имот – публична общинска собственост – бъчварница, АЕМО
„Стария Добрич“, к ласирания на първо място
участник – Миглена Иванова Казанлиева, живуща
в Добрич, ж. к. Дружба 18, вх. Е, ап. 11 – 50 т.
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните
елементи на концесията, както следва:
1.1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на
концесионния договор – дължи се при условията
на т. 8.2 от решение № 18-7 от 24.II.2009 г. на
ОбС – гр. Добрич, т.е.: гаранцията за изпълнение
на другите задължения на концесионера по договора
е в размер едно годишно концесионно плащане;
внася се при подписване на договора; внесената
гаранция за участие в процедурата – депозит, се
счита за задатък към тази гаранция – 2400,50 лв.;
един екземпляр от платежното нареждане се представя в община гр. Добрич.
1.2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията – 2400,50 лв.,
се индексира (с натрупване) всяка година с индекса
на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
за 1-вата година по договора – ГКП1 = 2400,50 лв.,
за 2-рата година по договора – ГКП2 = ГКП1
+(ГКП1 × индекс на инфлация);
За 3-тата година по договора – ГКП3 = ГКП2
+(ГКП2 × индекс на инфлация),
……………………………………………………………………………….,
за 20 -ата г од и на по дог овора – Г К П 20 =
ГКП19+(ГКП19 × индекс на инфлация) – гаранцията по т. 8.2 от решение № 18-7 от 24.II.2009 г.
на ОбС – гр. Добрич (ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на
концесията).
1.3. Ред за плащане на годишното концесионно
плащане – авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 дни
след началото на всяка година по договора.
2. Размер на вложените за реконструкция средства за срока на концесията, които концесионерът
се задължава да направи в обекта на концесията – общо 24 000 лв. без ДДС, разпределени,
както следва:
2.1. в размер 4000 лв. без ДДС за първата година
от срока на концесията;
2.2. в размер 10 000 лева без ДДС за периода
от втората до десетата година, вкл. от срока на
концесията;
2.3. в размер 10 000 лв. без ДДС за периода от
единадесетата до двадесетата година включително.
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III. Определя срок два месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор. Тъй като
участникът, определен за концесионер – Миглена
Иванова Казанлиева, е физическо лице, концесията да се предостави на новоучредено търговско
дружество, в което участникът е едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от
него едноличен търговец.
2. Да представлява концедента по концесионния договор с изключение на прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор влиза в сила от подписването му при условията, определени в него.
VI. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
VII. На основание чл. 59, ал. 2 ЗК при условие
че класираният на първо място не сключи концесионния договор в определения срок, се определя
за концесионер класираният на второ място участник – Михаил Златев Михайлов, живущ в Добрич,
ж. к. Дружба 26, вх. Б, ап. 13 – 36,04 точки.
В този случай концесионният договор се сключва
с класирания на второ място участник при условията на първия и в същия срок, който започва да
тече от получаването на писмена покана.
VIII. Възлага на кмета на община Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.
11634

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 252
от 31 юли 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, а л. 1 ЗУ Т Общинск и ят съвет – г р.
Малко Търново, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
обект – външно кабелно ел. захранване и МТП
към ПИ 724 в м. Катун, землище Бръшлян, община Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Малко Търново
пред Административния съд – Бургас.
11327

Председател: Т. Петков

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 340
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Монтана,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за кабелно ел. трасе 20 kV от ж.р. от електропровод „Гагарин“ в поземлен имот (ПИ) 007017 по
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общински и полски път до приемо-предавателна
станция в ПИ 231001 по КВС с. Габровница, община Монтана.
11379

Председател: Св. Николов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 233
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение № 8 от протокол № 5 от
11.VIII.2009 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 001165, землище с. Тулово, община
Мъглиж, и отреждането за смесена за обществено и
делово обслужване зона (СОДО), за изграждане на
„СПА център и помещения за гости“, собственост
на Иван Георгиев Металов.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
ч р е з о бщ и на Мъгл и ж до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
11478

РЕШЕНИЕ № 234
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 13 от протокол
№ 5 от 11.VIII.2009 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за
промяна предназначението на част от ПИ № 307027,
местност Пишмана, землище гр. Мъглиж, област
Стара Загора, и отреждането му за изграждане на
фотоволтаична инсталация, собственост на „ЕОС
6“ – ООД, Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
ч р е з о бщ и на Мъгл и ж до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Стара Загора.
11479

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 235
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 13 от протокол
№ 5 от 11.VIII.2009 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за
промяна предназначението на част от ПИ № 308027,
местност Пишмана, землище гр. Мъглиж, област
Стара Загора, и отреждането му за изграждане на
фотоволтаична инсталация, собственост на „ЕОС
6“ – ООД, Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
ч р е з о бщ и на Мъгл и ж до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Стара Загора.
11480

Председател: Кр. Стойчев
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РЕШЕНИЕ № 236
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 11 от протокол № 2 от
9.IV.2009 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на електротрасе за
свързване с националната електрическа мрежа за
обект „Оранжерия“ в ПИ 069114, землище с. Дъбово, община Мъглиж, собственост на Димитър
Гочев Петров.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
ч р е з о бщ и на Мъгл и ж до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Стара Загора.
11481

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 237
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 13 от протокол № 5 от
11.VIII.2009 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, за промяна предназначението на част от ПИ № 000647, землище гр.
Мъглиж, област Стара Загора, и отреждането за
обособяване на двор за застрояване и изграждане на
стопански постройки за обслужване на разсадник,
собственост на Спиро Янков Христов.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
община Мъглиж до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Кр. Стойчев
11482

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 381
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява изработения проект за частично
изменение на ПУП – план за регулация в кв. 132 и
162 по ПУП на гр. Павликени, като улицата между
Зоопарк и Промишлена зона се коригира, като се
отрази съществуващият кадастър в участъка от о.т.
299а – о.т. 300.
Председател: Д. Дончев
11328

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 132
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1 ЗК, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 ППЗК във
връзка с Решение № 55 от 26.III.2009 г., протокол
по чл. 48, ал. 2 ЗК, доклад по чл. 58, ал. 1 ЗК
Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
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І. Определя „ВАС резерв“ – ООД, София, ЕИК
131430150, със седалище и адрес на управление София 1111, бул. Шипченски проход 11, ет. 10, ап. 47,
рег. по ф.д. № 5783/2005 в СГС, представлявано
от Стоян Георгиев Христов, за концесионер на
имот № 000342, представляващ водоем „Ръждавец“
(„Долците“), с площ 38,652 дка в землището на с.
Бачево, м. Ръждавец, община Разлог.
ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните
елементи на концесията, както следва:
1. Основен предмет на концесията за услуга – управление и поддържане на обекта на концесия срещу
правото на концесионера да експлоатира обекта,
предлагайки извършване на дейности по напояване,
риборазвъждане, спортен риболов, отглеждане на
пекинска патица, отдих и развлекателни дейности,
ресторантьорство и хотелиерство.
2. Допълнителен предмет – извършване на
съпътстващи дейности по изграждане на помощни
постройки, както и строителни дейности по поддръжка и осигуряване безопасността на преградните стени и водопреносната мрежа, фундиране
на сградите и тръбопроводната мрежа, поставяне
на предупредителни табели и др.
3. Общ размер на инвестициите – 73 410 лв.,
разпределени, както следва:
– за първите две години от срока на концесията – 34 610 лв.;
– за срока след втората година до края на
концесията – 38 800 лв.
4. Размер на концесионите плащания, както
следва:
– еднократно концесионно плащане при сключване на договора за концесия – 2500 лв.;
– годишно концесионно плащане от седмата
година до края на концесията – 6500 лв.
5. Брой разкрити работни места – 6.
ІІІ. Определя срок един месец за сключване
на концесионния договор в съответствие с чл. 62
от Закона за концесиите.
ІV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението
на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор се ск лючва при
условията на глава девета от ЗК, това решение,
Решение № 55 от 26.III.2009 г. на ОбС – Разлог,
и направената от „ВАС резерв“ – ООД, София,
оферта за участие в откритата процедура.
VІ. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
VІІ. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
Председател: Р. Тумбев
11447

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 133
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1 ЗК, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 ППЗК във
връзка с Решение № 56 от 26.ІІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Разлог, протокол по чл. 48,
ал. 2 ЗК, доклад по чл. 58, ал. 1 ЗК Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
І. Определя „ВАС резерв“ – ООД, София, ЕИК
131430150, със седалище и адрес на управление
София 1111, бул. Шипченски проход 11, ет. 10,
ап. 47, регистрирано по ф.д. №5783/2005 в СГС,
представлявано от Стоян Георгиев Христов, за
концесионер на имот № 000346 с площ 32,191 дка,
представляващ водоем „Ръж давец“(„Нежовец“)
в землището на с. Бачево, местност Ръждавец,
община Разлог.
ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните
елементи на концесията, както следва:
1. Основен предмет на концесията за услуга – управление и поддържане на обекта на концесия срещу
правото на концесионера да експлоатира обекта,
предлагайки извършване на дейности по напояване,
риборазвъждане, спортен риболов, отглеждане на
пекинска патица, отдих и развлекателни дейности,
ресторантьорство и хотелиерство.
2. Допълнителен предмет – извършване на
съпътстващи дейности по изграждане на помощни
постройки, както и строителни дейности по поддръжка и осигуряване безопасността на преградните стени и водопреносната мрежа, фундиране
на сградите и тръбопроводната мрежа, поставяне
на предупредителни табели и др.
3. Общ размер на инвестициите – 79 454 лв.,
разпределени, както следва:
– за първите две години от срока на концесия – 35 954 лв.;
– за срока след втората година до края на
концесията – 43 500 лв.
4. Размер на концесионните плащания, както
следва:
– еднократно концесионно плащане при сключване на договора за концесия – 2500 лв.;
– годишно концесионно плащане от седмата
година до края на концесията – 7300 лв.
5. Брой разкрити работни места – 6.
ІІІ. Определя срок един месец за сключване
на концесионния договор в съответствие с чл. 62
от Закона за концесиите.
ІV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението
на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор се сключва при условията на глава девета от ЗК, това решение, Решение
№ 56 от 26.ІІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Разлог, и направената от „ВАС резерв“ – ООД,
София, оферта за участие в откритата процедура.
VІ. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
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VІІ. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
11448

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 134
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1 ЗК, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 ППЗК във връзка
с Решение № 58 от 26.ІІІ.2009 г., протокол по чл. 48,
ал. 2 ЗК, доклад по чл. 58, ал. 1 ЗК Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
І. Определя „Евклипс инвест“ – ООД, с. Бачево, община Разлог, ЕИК 200725196, със седалище
и адрес на управление с. Бачево, община Разлог,
ул. Рила 35, вписано в търговския регистър при
Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието с удостоверение № 20090622095326 от
22.VІ.2009 г., представлявано от Николай Иванов
Рашев и Красимир Иванов Рашев, за концесионер
на имот № 0002, представляващ водоем „Милтеници“ („Рудината“), с площ 10 дка в землището на
с. Бачево, местност Милтеници, община Разлог.
ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните
елементи на концесията, както следва:
1. Основен предмет на концесията за услуга – управление и поддържане на обекта на концесия срещу
правото на концесионера да експлоатира обекта,
предлагайки извършване на дейности по напояване,
риборазвъждане, спортен риболов, отглеждане на
пекинска патица, отдих и развлекателни дейности,
ресторантьорство и хотелиерство.
2. Допълнителен предмет – извършване на
съпътстващи дейности по изграждане на помощни
постройки, както и строителни дейности по поддръжка и осигуряване безопасността на преградните стени и водопреносната мрежа, фундиране
на сградите и тръбопроводната мрежа, поставяне
на предупредителни табели и през неполивния
сезон от излишните изтичащи води, изграждане
на малка водноелектрическа централа .
3. Общ размер на инвестициите – 383 496 лв.,
разпределени, както следва
– за първите четири години от срока на концесията – 192 400 лв.;
– за срока след четвъртата година до края на
концесията – 191 096 лв.
4. Размер на концесионите плащания, както
следва :
– еднократно концесионно плащане при сключване на договора за концесия – 2500 лв.;
– годишно концесионно плащане от единадесетата година до края на концесията – 4000 лв.
5. Брой разкрити работни места – 5.
ІІІ. Определя срок един месец за сключване
на концесионния договор в съответствие с чл. 62
от Закона за концесиите.
ІV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
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2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението
на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор се ск лючва при
условията на глава девета от ЗК, това решение,
Решение № 58 от 26.ІІІ.2009 г. на ОбС – Разлог,
и направената от „Евклипс инвест“ – ООД, с.
Бачево, община Разлог, оферта за участие в откритата процедура.
VІ. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
VІІ. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
Председател: Р. Тумбев
11449

ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 563
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 192, ал. 3 и
чл. 194, ал. 4 ЗУТ, чл. 64 от Закона за енергетиката и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с
направеното предложение и станалите разисквания
Общинският съвет – гр. Ракитово, реши:
1. Одобрява парцеларен план на трасе за ел.
захранване на базова станция на „Глобул“ за обект
„Трасе за подземно захранване от стълб № 73 на
ВЛ – СрНН „Мрамор“ – от к лонението за ТП
„Цепина“ до МТС-БС № 3220 в ПИ № 000.260, м.
Калето, с. Дорково“ с възложител „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, София.
2. Дава възмездно право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура и сервитут през
общински полски и местни пътища в землището на
с. Дорково, община Ракитово, на „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, София, съгласно парцеларен план
на трасе за ел. захранване на базова станция на
„Глобул“ за обект „Трасе за подземно захранване
от стълб № 73 на ВЛ – СрНН „Мрамор“ – отклонението за ТП „Цепина“ до МТС-БС № 3220 в ПИ
№ 000.260 м. Калето, с. Дорково“,както следва:
• през ПИ № 0,262 – полски път с дължина
63 м; сервитут по 2 м от двете страни от оста на
трасето – 360 кв. м;
• ПИ № 0,259 – местен път с дължина 90 м;
сервитут по 2 м от двете страни от оста на трасето – 360 кв. м;
• ПИ № 005.058 – полски път с дължина 123 м;
сервитут по 2 м от двете страни от оста на трасето – 492 кв. м;
• ПИ № 000.106 – местен път с дължина 101 м;
сервитут по 2 м от двете страни от оста на трасето – 404 кв. м;
• ПИ № 000.100 – полски път с дължина 61 м;
сервитут по 2 м от двете страни от оста на трасето – 244 кв. м;
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• ПИ № 000.104 – полски път с дължина 621 м;
сервитут по 2 м от двете страни от оста на трасето – 2484 кв. м.
3. Размер на цената на правото на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи
и съоръжения и сервитута да бъде определен по
пазарни цени от лицензиран оценител.
4. Възлага на кмета на общината след заплащане
на определената цена да издаде заповед съгласно
разпоредбите на чл. 192 и 193 ЗУТ.
Председател: Н. Бързаков
11483

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 633
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6, 9 и чл. 14, ал. 4
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, който се използва за стопански цели,
представляващ поземлен имот с идентификатор
63427.7.399, с площ 1804 кв. м и построения в него
магазин за хранителни стоки – едноетажна масивна
сграда със застроена площ 1419 кв. м, с изба под
част от сградата с площ 1210 кв.м, с идентификатор 63427.7.399.1, при съседи: поземлени имоти с
идентификатори 63427.7.736, 63427.7.342, 63427.7.737,
63427.7.734, с адрес Русе, ж.к. Здравец-изток, бул.
Липник 70а, акт за общинска собственост № 5555
от 23.Х.2008 г., наричан по-нататък за краткост
„обекта“.
2. Начална тръжна цена – 1 274 400 лв.
3. Стъпка на наддаване – 100 000 лв.
4. Депозит за участие в търга – 300 000 лв.,
който се внася в срок до 15 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на
община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена 360 лв.
и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, в центъра.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – 14 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. на 14-ия работен ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на
тръжни книжа и предварителна заявка.
9. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в заседателната зала на третия
етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
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10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
11. Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската
администрация, която да организира и проведе
търга. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
12. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на община Русе да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
14. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 10 ч. на същото място и при същите условия.
11450

Председател: И. Веселинов

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 167
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
на трасе на електропровод ниско напрежение за
захранване на имот № 089030 и имот № 089036 в
местността Ранковец, землище на гр. Сандански.
Електропроводът започва от съществуващи главни
електромерни табла на улица с осови точки 473 – о.т.
475, пресича същата и през полски път с № 000030
и № 000020 достига до имотите.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Сандански до
Административен съд – Благоевград.
11263

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 168
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии на трасе на електропровод 20 kV и КТП
20/0,4 V до 500 VА за имот № 000523 в местността
Чинар куши, землище на гр. Сандански
Захранването на новопредвидения трафопост
в имот № 000523 ще се извършва от две места
с различни трасета. Първото трасе започва от
жере на съществуващ електропровод 20 kV в имот
№ 110033, местността Чинар куши, землище на с.
Поленица, преминава през имот № 000155, местността Чинар куши, землище на гр. Сандански,
и по банкета на пътя за с. Лиляново достига до
имот № 000523, местността Чинар куши, землище
на гр. Сандански.
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Второто трасе започва от изграден трафопост в
имот № 000653, местността Чинар куши, землище
на гр. Сандански, преминава по банкета на пътя
за с. Лиляново и достига до имот № 000523, местността Чинар куши, землище на гр. Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Сандански до
Административен съд – Благоевград.
Председател: Ат. Стоянов
11264

РЕШЕНИЕ № 169
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
т ери т ори и на т рас е на елек т роп ровод н иско
напрежение за захранване на имот № 060022 в
местността Марчевица, землище на с. Левуново.
Електропроводът започва от мачтов трафопост в
имот № 058040 в местността Голям дол, землище на с. Левуново, преминава през сервитута на
полски път с № 000178 и стига до имот № 060022
в местността Марчевица, землище на с. Левуново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Сандански до
Административен съд – Благоевград.
Председател: Ат. Стоянов
11265

РЕШЕНИЕ № 170
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии на трасе
на водопровод за захранване на УПИ ІІ, ІV и V в
кв. 3 по плана на с. Зорница, община Сандански.
Водопроводът започва от съществуващ резервоар в
имот № 003005 – резервоар, преминава по полски
път с № 000041, пресича улица с осови точки 9 – 10
и достига до имотите.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Сандански до
Административен съд – Благоевград.
Председател: Ат. Стоянов
11266

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 515
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ във връзка
с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на
кв. 2А и кв. 2 по плана на Свиленград, като:
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– кв. 2А се разделя на два нови квартала с
№ 314 и № 315 и се обособяват нови урегулирани
поземлени имоти в тях с предвидено застрояване
съгласно приложения ПРЗ;
– в кв. 2 се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с предвидено застрояване съгласно
приложения ПРЗ.
Неразделна част от решението са приложените
план за регулация и план за застрояване.
Председател: Т. Коларова
11475

РЕШЕНИЕ № 516
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, реши:
1. Одобрява план за застрояване, електротехническа и В и К схема към него на ПИ № 000394
и ПИ № 000395, намиращи се в бивш стопански
двор в землището на с. Левка, като имот № 000394
се отрежда за „гъбарник и за производство на ел.
енергия от възобновяеми източници – слънчеви
батерии“ и се определя с ограничителни линии в
червен цвят нискоетажно свободно застрояване, а
имот № 000395 се отрежда за „производство на ел.
енергия от възобновяеми източници – слънчеви
батерии“.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ел. и В и К схемата към него.
2. Одобрява план за застрояване, електро – и
В и К схема към него на ПИ № 087009, намиращ
се в м. Мешелика, в землището на с. Пъстрогор,
като имотът се отрежда за „паркинг“ и се определя
с ограничителни линии в червен цвят нискоетажно
свободно застрояване.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ел. и В и К схемата към него.
11476

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 692
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 637 от 25.VІ.2009 г., протокол № 39, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – недвижим имот в урбанизираната територия на Свищов, ул. Петър Ангелов 32, разположен на втория
етаж на поликлиничната част в блок 1 (масивна,
монолитна сграда, строена 1977 г.), с идентификатор
65766.702.4204.2.85 съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г. на АГК К – София,
представляващ кабинет № 35 със ЗП 22,68 кв. м и
11,30 кв. м от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, актуван с акт за общинска
собственост № 1844 от 11.VІ.2009 г.
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2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 10 500 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 150 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага с
ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване
на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Оп редел я дата на п ровеж дане на т ърга
17.ХІ.2009 г. в 15,30 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 24.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
11484

Председател: М. Манолов

РЕШЕНИЕ № 693
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 640 от 25.VІ.2009 г., протокол № 39, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – недвижим имот в урбанизираната територия на Свищов, ул. Петър Ангелов 32, разположен на втория
етаж на поликлиничната част в блок 1 (масивна,
монолитна сграда, строена 1977 г.), с идентификатор
65766.702.4204.2.86 съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г. на АГК К – София,
представляващ кабинет № 36 със ЗП 22,68 кв. м и
11,30 кв. м от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, актуван с акт за общинска
собственост № 1845 от 11.VІ.2009 г.
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2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 10 500 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 150 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага с
ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване
на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Определ я дата на п ровеж дане на т ърга
17.ХІ.2009 г. в 16 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 24.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
Председател: М. Манолов
11485

РЕШЕНИЕ № 694
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 635 от 25.VІ.2009 г., протокол № 39, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – недвижим имот в у рбанизираната територи я на
Свищов, ул. Петър Ангелов 32, разположен на
първия етаж на болничната част в блок 5 (масивна,
монолитна сграда, строена 1977 г.), с идентификатор 65766.702.4204.3.6 съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г. на АГК К – София,
представляващ кабинет № 42 (кръвна банка) със
ЗП 16,42 кв. м и 8,18 кв. м от общите части на
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сградата и отстъпеното право на строеж, актуван с
акт за общинска собственост № 1848 от 11.VІ.2009 г.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 7700 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 100 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага с
ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване
на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Оп редел я дата на п ровеж дане на т ърга
17.ХІ.2009 г. в 16,30 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 24.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
11486

Председател: М. Манолов

РЕШЕНИЕ № 695
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 636 от 25.VІ.2009 г., протокол № 39, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – недви ж им имот в у рбанизираната територи я на
Свищов, ул. Пет ър А нгелов 32, разположен в
сутерена на поликлиничната част на блок 1 и
2 (масивна, монолитна сграда, строена 1977 г.),
с идентификатор 65766.702.4204.1.1 съгласно кадаст ра лната карта и кадаст ра лните регист ри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г.
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на АГКК – София, представляващ кабинет № 16
със ЗП 14,25 кв. м и 8,18 кв. м от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж, актуван с
акт за общинска собственост № 1843 от 11.VІ.2009 г.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 7200 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 100 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага
с ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Определ я дата на п ровеж дане на т ърга
17.ХІ.2009 г. в 17 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 24.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
Председател: М. Манолов
11487

РЕШЕНИЕ № 696
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 607 от 28.V.2009 г., протокол № 37, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – селскостопански сгради, масивни ж.б. ел., 1 ет., строени
1967 г., разположени в имот кад. № 000055 (държавна собственост), представляващи: 1. свинарник
със ЗП 522 кв.м; 2. склад за нафта със застроена
площ 23 кв. м; 3. краварник с фуражомелка, учебни
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кабинети, битова стая и санитарен възел със ЗП
443 кв.м, актувани с акт за общинска собственост
№ 1351 от 1.ІІ.2006 г., намиращи се в землището
на с. Овча могила, община Свищов, област Велико
Търново, ЕК АТТЕ 53196.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 51 200 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 600 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага с
ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване
на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Оп редел я дата на п ровеж дане на т ърга
18.ХІ.2009 г. в 14 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 25.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
11488

Председател: М. Манолов

РЕШЕНИЕ № 697
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с Решение № 609 от 28.V.2009 г., протокол № 37,
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – селскостопански сгради, строени 1980 г., разположени
в имот кад. № 000053 (държавна собственост),
представляващи: 1. овчарник със склад, масивен,
ж.б. ел., ет. 1, със ЗП 440 кв.м; 2. навес със ЗП
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653 кв.м, актувани с акт за общинска собственост
№ 1350 от 1.ІІ.2006 г., намиращи се в землището
на с. Овча могила, община Свищов, област Велико
Търново, ЕК АТТЕ 53196.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 41 200 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 500 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага
с ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Определ я дата на п ровеж дане на т ърга
18.ХІ.2009 г. в 14,30 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 25.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
11489

Председател: М. Манолов

РЕШЕНИЕ № 698
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с решение
№ 608 от 28.V.2009 г., протокол № 37, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект – селскостопански сгради, строени 1977 г., разположени
в имот кад. № 000055 (държавна собственост),
представляващи: 1. гаражи с работилница и складове, масивни ж.б. ел., 1 ет., със ЗП 625 кв. м; 2.
пилчарник – масивен с дървен гредоред със ЗП
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76 кв. м; 3. WC с две клетки, масивна с дървен
гредоред със ЗП 16,30 кв. м; 4. дърводелна работилница, масивна с дървен гредоред със ЗП 136
кв. м, разположена в имот кад. № 307003, актувани с акт за общинска собственост № 1351 от
1.ІІ.2006 г., намиращи се в землището на с. Овча
могила, община Свищов, област Велико Търново,
ЕК АТТЕ 53196.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 38 200 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 400 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – 50 %
от началната обявена цена на обекта, платена
до 17 ч. на предхож дащия търга работен ден,
внесена по IBA N сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
н а „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , Ф и н а нс ов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага с
ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване
на договора по IBAN BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Оп редел я дата на п ровеж дане на т ърга
18.ХІ.2009 г. в 15 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация на обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. с ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. с ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 25.ХІ.2009 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
11490

Председател: М. Манолов

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 863
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Допълва списъка на обектите, включени в
плана за приватизация за 2009 г. с нова т. 41: Урегулиран поземлен имот III, отреден за обществено
обслужване, заедно с построената в него част от
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масивна едноетажна сграда, представляваща търговски обект, намиращи се в кв. 24а по плана на
с. Проф. Иширково, община Силистра.
2. Одобрява извършени т е до т ози момен т
действия на общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
3. От к рива процед у ра за п риват изаци я на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: урегулиран поземлен имот III с площ
480 кв.м, отреден за обществено обслужване, заедно
с построената в него част от масивна едноетажна
сграда, представляваща търговски обект, със застроена площ 35,67 кв.м, намиращи се в кв. 24а
по плана на с. Проф. Иширково, община Силистра
(АОС № 4614 от 27.ІІ.2009 г.).
4. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
5. Утвърждава начална тръжна цена – 9700 лв.
с включен ДДС в размер 576 лв.
6. Определя стъпка на наддаване – 500 лв.
7. Утвърждава депозит за участие – 1000 лв.,
който се внася по банкова сметка на общината: „Банка ДСК“ – А Д, к лон Силистра, IBAN
BG81STSA93003200100121, BIC STSABGSF, в срок
до деня преди датата на търга.
8. Тръжната документация се получава до 16,30 ч.
на 24-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от Информационния център
на общината след заплащане на 300 лв (с включен
ДДС) по сметка на общината: „Банка ДСК“ – АД,
клон Силистра, IBAN BG27STSA93003200100123,
BIC STSABGSF.
9. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 10,30 ч. на 25-ия
ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
10. Оглед на имота може да се извърши до деня
преди датата на търга след закупуване на тръжната
документация.
11. Ден и час на търга – на 25-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
в 11 ч. в заседателната зала на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по
процедурата за приватизация съгласно действащото
законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
Председател: Ал. Сабанов
11604

РЕШЕНИЕ № 864
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК и
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
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1. Допълва списъка на обектите включени в
плана за приватизация за 2009 г., с нова т. 42: Поземлен имот № 027045 с начин на трайно ползване
спортен терен, заедно с построената в него масивна
едноетажна сграда, намиращи се в землището на
с. Ветрен, община Силистра.
2. Одобрява извършени т е до т ози момен т
действия на общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
3. От к рива п роцед у ра за п риват изаци я на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: поземлен имот № 027045 с начин на
трайно ползване спортен терен с площ 1,0 дка,
заедно с построената в него масивна едноетажна
сграда със застроена площ 56 кв. м, намиращи се
в землището на с. Ветрен, община Силистра (АОС
№ 4631 от 11.V.2009 г.).
4. Определя метод на продажба – публично
оповестен конкурс на един етап.
5. Утвърж дава минима лна конк у рсна цена
4400 лв.
6. Утвърж дава депозит за у частие 50 0 лв.,
който се внася по банкова сметка на общината: „Банка ДСК“ – А Д, к лон Силистра, IBAN
BG81STSA93003200100121, BIC STSABGSF, в срок
до деня преди датата на конкурса.
7. Конкурсната документация се получава до
16 ч. на 23-ия ден след обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от Информационния център
на общината след заплащане на 360 лв. (с включен
ДДС) по сметка на общината: „Банка ДСК“ – АД,
клон Силистра, IBAN BG27STSA93003200100123,
BIC STSABGSF.
8. Офертите за участие в конкурса се подават
в деловодството на общината до 16,30 ч. на 28-ия
ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до деня
преди датата на конкурса след закупуване на конкурсната документация.
10. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
11. Възлага на общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
12. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
11605

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 271
от 29 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ,
в обхват УПИ І, в ПИ № 040299, м. Маневица, по
КВС на землище Тополовград с възложител община Тополовград с цел отреждане на площадка за
отреждане на ПСОВ – Тополовград.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Тополовград
до Административния съд – гр. Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
11606

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 382
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Хасково, одобрява окончателен проект на подробен
устройствен план – план за улична регулация на
жилищен район Орфей 3, Хасково, с обхват на територията – кадастрален район 708 по кадастралната
карта на гр. Хасково
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
11491

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 383
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Хасково, одобрява окончателен проект за подробен
устройствен план – план за улична регулация на
жилищен район Каменец – Хасково, с обхват на
територията – кадастрални райони 743, 744, 745,
746, 747, 748, 749 и 750 по кадастралната карта на
гр. Хасково.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
11492

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 384
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.112.1, местност
Карамутли, землище Хасково.
За поземлен имот 77195.112.1 се определя предназначение „за жилищни нужди“ при следните
показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Предвиденото застрояване да отстои на наймалко 5 м от североизточната и от югоизточната
имотна граница.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
11493

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 385
от 25 септември 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване и
специализирана план-схема за електрозахранване
за поземлен имот с идентификатор 77195.424.68,
местност Идимирли, землище Хасково.
За поземлен имот 77195.424.68 се определя
предназначение „за производствени нужди“ при
следните показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Предвиденото застрояване да отстои на наймалко 24 м от западната и най-малко 3 м от
северната имотна граница.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
11494

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 386
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, план-схеми
и парцеларен план за електрозахранване, водоснабдяване и канализация и проект за транспортен достъп
за поземлен имот с идентификатор 77195.122.52,
местност Дерекьой топра, землище Хасково.
За поземлен имот 77195.122.52 се определя
предназначение „за жилищни нужди“ при следните
показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението на
мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
11495

Председател: Д. Делчев
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 455
от 29 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 28, ал. 2
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот в Шумен, бул. Славянски 5, с идентификатор 83510.674.8.1.60, в сграда с
идентификатор 83510.674.8.1, попадаща в поземлен
имот с идентификатор 83510.674.8 по кадастралната карта на Шумен, съответстващ на УПИ І
„Жилищно строителство“ в кв. 284 по действащия
ПУП на Шумен.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на посочения обект, сключване на договори за дялово участие, за съвместна
дейност, за обезпечаване на вземания и за кредити,
отнасящи се до обекта.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние,
приватизационна оценка и информационен меморандум на обекта.
11607

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 456
от 29 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 28, ал. 2
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
1. От к рива процед у ра за п риват изаци я на
общински нежилищен имот в Шумен, ул. Васил
Априлов 64, представляващ застроен поземлен имот
с идентификатор 83510.661.219, съответстващ на
поземлен имот пл. № 617, включен в УПИ І К ЖС
в кв. 17 по действащия ПУП на Шумен, заедно с
изградената в него масивна сграда с идентификатор
83510.661.219.1 по кадастралната карта на Шумен.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на посочения обект, сключване на договори за дялово участие, за съвместна
дейност, за обезпечаване на вземания и за кредити,
отнасящи се до обекта.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние,
приватизационна оценка и информационен меморандум на обекта.
11608
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в поземлен имот с идентификатор 83510.676.35 по
кадастралната карта на Шумен, разположена в кв.
245, УПИ I по действащия ПУП на Шумен съгласно
АОС № 1035, да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 38 000 лв. Цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 3800 лв. и се превежда по банкова сметка
на община Шумен, посочена в тръжната документация, в срок до 20-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Тръжната документация се закупува от
община Шумен, бул. Славянски 17, стаи 368 и 376.
Цената на тръжната докуменация е 500 лв. и се
заплаща в касата на общината преди получаване
на документацията. Лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ за
самоличност, а в случаите на представителство – и
документ, удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
2.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 16 ч. на 21-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в стая № 204
на община Шумен.
2.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
община Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“,в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва
чрез банков превод в 7-дневен срок от сключването
на договора за продажба. Върху достигнатата цена
не се дължи ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС.
3. Приема анализа на правното състояние,
приватизационната оценка и информационния
меморандум на имота.
4. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за продажба на обекта.
5. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи приватизационата сделка.

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 457
от 29 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 253 от 6.XI.2008 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен имот
в Шумен, бул. Симеон Велики, представляващ
сграда с идентификатор 83510.676.35.1, застроена
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Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 458-ІІ
от 29 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 97 от 30.ІV.2008 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Прода жбата на общинск и неж илищен имот
в Шу мен, бул. Си меон Вел и к и 70, п редс та вл ява щ сг ра да с и ден т ифи к ат ор 83510.6 61.496.1,
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з а с т р о ена в поземлен имот с и ден т ификатор
83510.661.496 по кадастралната карта на Шумен,
разположена в УПИ VІІІ, кв. 100 по действащия
П У П на Шу мен съгласно АОС № 0014, да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 169 000 лв. Цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 16 900 лв. и се превежда по банкова сметка
на община Шумен, посочена в тръжната документация, в срок до 20-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Тръжната документация се закупува от
община Шумен, бул. Славянски 17, стаи 368 и
376. Цената на тръжната документация е 1000 лв.
и се заплаща в касата на община Шумен преди
получаване на документацията. Лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи
документ за самоличност, а в случаите на представителство – и документ, удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 16 ч. на 21-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в стая № 204
на община Шумен.
2.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
община Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва
чрез банков превод в 7-дневен срок от сключването
на договора за продажба. Върху достигнатата цена
не се дължи ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за продажба на обекта.
4. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи приватизационната сделка.
Председател: Д. Русева
11610

6. – Министерството на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива производство за предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ, в площ Смилян, с. Смилян,
община Рудозем, и община Смолян, област Смолян.
11549
Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 62а от Закона за водите обявява, че
е постъпила административна преписка с искане
за откриване на процедура за издаване на разре-
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шително за ползване на повърхностен воден обект,
акватория от язовир „Жребчево“, комплексен и
значим язовир, за аквакултури и свързаните с тях
дейности. Дейността ще се осъществява в съоръжения за аквакултури, мрежени клетки (садки), на
разстояние над 1200 м от язовирната стена, на десния
бряг, в местността Войнишки бивак, в землището
на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02734, община Нова Загора,
област Сливен. Проектни параметри на ползването:
садките ще се разполагат в зоната за любителски
риболов, на производствена площ от 3 дка, технологичен сервитут и необходима площ за промяна
местоположението на техническите съоръжения
през определен период от време в размер общо на
50 дка, с координати на върховете, както следва:
т. 1. Х 4716351.136 и Y 412628.592; т. 2. Х 4716614.519
и Y 412980.400; т. 3. Х 4716704.988 и Y 412912.073;
т. 4. Х 4716441.605 и Y 412560.266. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръженията: Ферма
от плаващи, капронови или метални правоъгълни
мрежени клетки (садки), 80 броя с размери 6 х 6
х 6 м, монтирани около шест пътеки, с дължина
всяка по 60 м, образуващи две самостоятелни понтонни съоръжения, закотвени за дъното и брега. За
предотвратяване на негативен ефект върху водите
във връзка с храненето и здравословния статус на
аквакултурите ще се извършва собствен мониторинг
за качеството на водата в обхвата на фермата по
задължителни показатели, заложени в разрешителното за ползване на воден обект. Пунктовете
за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани,
съгласувано с директора на Басейнова дирекция за
управление на водите в Източнобеломорски район
Пловдив. Инвестиционното намерение попада в
защитена зона от Натура 2000 „Язовир Жребчево“
и ще се реализира съобразено с решение № СЗ-33ПР/2009 г. на РИОСВ – Стара Загора, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Писмени възражения и условия от заинтересовани
лица, при които да бъде издадено разрешителното,
се представят в 14-дневен срок от обявяването на
съобщението в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, бул.
Мария-Луиза 22.
11561
Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите�������
������
обявява, че е постъпила административна преписка с
искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – р. Дунав. Целта на ползването е изземване
на наносни отложения до 22 000 куб.м. годишно от
динамичните запаси. Изземването на наносните
отложения ще се осъществява само с наземни
средства (багер, булдозер, челен товарач). Място
на ползване на повърхностен воден обект – участък от р. Дунав, с географски координати WGS-84
на граничните точки (1. 43°40'28,4'' N и 25°41'20,9''
Е; 2. 43°40'54,0'' N и 25°42'46,5'' Е; 3. 43°40'52,4'' N и
25°42'47,2'' Е; 4. 43°40'27,0'' N и 25°41'22,0'' Е) от км
525+100 до км 523+500, в канала на о. Батин на
минимално разстояние 50 м и максимално 100 м от
българския бряг, с площ 80 000 кв. м в землището
на с. Батин, община Борово, област Русе. Код по
Единния класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 02854. Правото
на ползване ще се предостави, при условие че се
изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа
на заявения участък. Съгласно чл. 64, ал. 1 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародва-
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нето и публичното обявяване на съобщението
заинтересуваните лица могат да възразят срещу
издаването на разрешителното и/или да предложат
условия, при които да бъде издадено разрешителното
с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, отдел
„Ползване на водите“.
11578
Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите�������
обявя������
ва, че е постъпила административна преписка с
искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – р. Дунав. Целта на ползването е изземване
на наносни отложения до 100 000 куб. м годишно
от динамичните запаси. Изземването на наносните отложения ще се осъществява с плаващи или
закотвяни съоръжения. Място на ползване на повърхностен воден обект – участък от река Дунав,
от км 503+500 до км 502+700 с географски координати WGS-84 на граничните точки (1. 43°47'27,1''
N и 25°54'10,3'' Е; 2. 43°47'50,3'' N и 25°44'24,9'' Е;
3. 43°47'49,0'' N и 25°54'29,0'' Е; 4. 43°47'25,7'' N и
25°54��������������������������������������������
'�������������������������������������������
14,2���������������������������������������
'' Е)
������������������������������������
на минимално разстояние от о. Люляк – 50 м, максимално 150 м, с площ 80 000 кв.
м в землището на Русе, община Русе, област Русе.
Код по Единния класификатор на административнотериториалните единици (ЕКАТТЕ) 63427. Правото
на ползване ще се предостави, при условие че се
изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа
на участъка, складирането на иззетия материал е
извън границите на водния обект – р. Дунав. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен
срок от обнародването и публичното обявяване на
съобщението заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или
да предложат условия, при които да бъде издадено
разрешителното с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси. Писмените възражения и/
или предложения се представят в Министерството
на околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, отдел „Ползване на водите“.
11636
Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите�������
обявя������
ва, че е постъпила административна преписка с
искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – р. Дунав. Целта на ползването е изземване
на наносни отложения до 33 000 куб.м годишно от
динамичните запаси. Изземването на наносните
отложения ще се осъществява с плаващи или
закотвяни съоръжения. Място на ползване на
повърхностен воден обект – участък от р. Дунав,
от км 519+000 до км 521+000 с географски координати WGS-84 на граничните точки (1. 43°41'37,9''
N и 25°44'36,5'' Е; 2. 43°41'43,8'' N и 25°44'32,7'' Е;
3. 43°42'14,8'' N и 25°45'45,4'' Е; 4. 43°42'10,8'' N и
25°45������������������������������������������
'�����������������������������������������
49,4�������������������������������������
'' ����������������������������������
Е) на минимално разстояние от българския бряг 350 м, максимално 550 м – при км
521+000, и максимално 500 м – при км 519+000,
с площ 350 000 кв.м в землището на с. Мечка,
община Иваново, област Русе. Код по Единния
класификатор на административно-териториалните
единици (ЕК АТТЕ) 47977. Правото на ползване ще
се предостави, при условие че се изгради трайна
опорна и работна геодезична мрежа на участъка, складирането на иззетия материал е извън
границите на водния обект – р. Дунав. Съгласно
чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен срок
от обнародването и публичното обявяване на съоб-
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щението заинтересуваните лица могат да възразят
срещу издаването на разрешителното и/или да
предложат условия, при които да бъде издадено
разрешителното с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси. Писмените възражения и/
или предложения се представят в Министерството
на околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, отдел „Ползване на водите“.
11637
Министърът на регионалното развитие и бла
гоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-29 от 8.Х.2009 г. на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията с краен бенефициент
„Летище София“ – ЕАД, за строеж: „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София,
ЛОТ Б1 – Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура“, обект: „Ремонт на външен
окачен таван на козирките (стрехите) на Терминал 2 на Летище София“, подобект „Ремонт на
външен окачен таван на южната козирка (стреха)
на Терминал 2 на Летище София“ с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
11714
89. – Ре г и он а л н а т а д и р е к ц и я – П ловд и в ,
на Агенцията за държавни вземания на осно
ва н ие ч л. 239, а л. 2 ДОП К с по с т а нов лен ие
№ 3589/2005/000190/5.Х.2009 г. възлага на Емил
Николаев Бачев, ЕГН 6611276821, адрес за кореспонденция: София, ж. к. Хр. Смирненски, бл. 46,
вх. А, ап. 5, л. к. 624847634, изд. на 8.ІV.2008 г.,
МВР – София, следния недвижим имот: сграда – централен склад, ЗП – 254 кв. м, заедно с
прилежаща земя – незастроена площ – 1976 кв. м;
масивна сграда – ет. 1, намираща се в с. Елшица
на площадката на „Панагюрски мини“ – ЕАД (л),
с. Елшица, извън регулация, построена 1950 г., АДС
№ 3912/16.І.2002 г., за сумата 6575 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението,
което подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
11611
Адвокатският съвет при Адвокатската коле
гия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 384/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Христо Петров
Лалов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
11785
75. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конку рси за доценти по:
02.12.09 технология на полиграфическото производство – един; 02.10.12 технология на силикатите,
свързващите вещества и труднотопимите неметални
материали – един; 02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните материали – един;
01.02.02 приложна механика (елементи на конструирането) – един, със срок 3 месеца; асистенти по:
02.09.06 металургия на черните метали – един, по
чл. 68, със срок 3 месеца; 02.20.00 електроника и
електронна техника (електроника) – един; 01.05.05
физикохимия – един, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 2,
стая 205, тел. 8163108.
11551
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465. – Висшето държавно училище „Колеж по
телекомуникации и пощи“, София, обявява конкурси за доценти по: 01.01.04 математически анализ
(висша математика) – един; 05.02.21 организация
и управление на производството (организация на
телекомуникационните услуги, мениджърски информационни системи) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и докумети – КТП, София, ул. Акад. Стефан Младенов 1, тел. 806-22-27, „Персонал и деловодство“.
11550
63. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за професор по 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство
(учебна дисциплина икономика на социалните дейности) за нуждите на катедра „Обществени науки и
лидерска подготовка“ на факултет „Навигационен“
със срок за подаване на документите 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в училището. За връзка – тел. 052/552243, 052/552-230, 052/552-240.
11613
21. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за: доцент по: 05.02.18 икономика и
управление (планиране и анализ на индустриалното
предприятие) със срок 3 месеца; асистенти по: 05.02.18
икономика и управление (управление на човешките
ресурси в строителството) – един, със срок 3 месеца;
05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност – трима, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИРД“, стая 527, тел. 052/660-295, и Личен
състав, стая 129, тел. 052/660-264.
11565
87. – Висшето у чилище Меж д у народен ко
леж – Добрич, обявява конкурси за: асистент по
05.02.01 политическа икономия – един; асистент
по 05.02.10 световно стопанство и международни
икономически отношения – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Добрич, ул. България 3, стая 12, тел.
058 655612, е-мейл: stanislav.ivanov@vumk.eu.
11585
1 9. – Шу м е нс к и я т у н и в ер с и т е т „ Еп и с ко п
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
доцент по 05.07.03 методика на обучението по
музика – един, за ДИПКУ – Варна, със срок 3
месеца; асистент по 05.04.20 германски езици (практически английски език за неспециалисти) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“
на университета, Шумен, ул. Университетска 115,
корпус 1. За информация – тел.: 054/830-309; ц.
830-495, вътр. 215, 276.
11684
47. – Институтът по физикохимия „Акад. Р.
Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за
научен сътрудник по 01.05.05 физикохимия за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, тел. 872-75-50.
11512
72. – Институтът за правни науки при БАН –
София, обявява конкурси за старши научни сътрудници ІІ ст. по: 05.05.15 международно право
и международни отношения (международни отношения, международна сигурност) – един; 05.05.17
наказателен процес – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в канцеларията на ИПН, ул. Сердика
4, ет. 3, тел. 987-49-02.
11563
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411. – Институтът по зоология при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник І
ст. по 02.22.01 екология и опазване на екосистемите
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, София 1000, бул. Цар Освободител 1, тел.
988-51-15, в. 612.
11564
111. – Центърът за изследване на населението
при БАН – София, обявява конкурси за научни
сътрудници по: 05.02.06 статистика и демография – един, със срок за подаване на документи
за участие 2 месеца; 05.03.06 история на България – един, със срок за подаване на документи за
участие един месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ЦИН, София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 6 (сградата на
Издателството на БАН), тел. 870 53 03, 979 30 30.
11685
330. – Институтът за фолклор при БАН – Со
фия, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.08.04
изкуствознание и изобразителни изкуства за нуждите
на секция „Антропология на народните изкуства
и визуалните форми“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 9793-011.
11697
246. – ЦЛБМИ „Проф. И. Даскалов“ – БАН,
София, обявява конкурс за старши научен сътрудник
II ст. по 01.06.08 биофизика, за нуждите на секция
„АМВБС“, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в лабораторията,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105, тел. 870-03-26.
11612
245. – Институтът по аграрна икономика – Со
фия, при Селскостопанската академия обявява
конкурси за научни сътрудници по: 05.02.18 икономика и управление (селско стопанство) – един;
05.02.21 организация и управление на производството
(селско стопанство) – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, бул. Цариградско шосе
125, бл. 1, тел. 971 00 14, факс 971 39 13.
11638
10. – Институтът по хидро- и аеродинамика
към БАН, Варна, обявява конкурс за старши научен
сътрудник II ст. по 02.03.01 теория на кораба – експериментални моделни изследвания на динамиката
на кораба в условията на вълнение, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Личен състав, тел. (052) 370 501/119.
11511
31 9. – И н с т и т у т ът п о фу р а ж н и т е к у л т у
ри – Плевен, обявява конкурс за старши научен
сътрудник ІІ ст. по 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, Плевен 5800, ул. Ген.
Вл. Вазов 89, тел. 064/805 882, 064/805 836, факс
064/805 881.
11621
33. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за асистенти по: 03.01.53 социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията към секция „Сестрински грижи“
на Катедрата по сестрински и акушерски грижи – един; 03.01.49 сърдечносъдова хирургия към
едноименната катедра и за нуждите на УМБАЛ „Св.
Георги“ – един, всички със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
личен състав на университета, бул. Васил Априлов
15А, тел. 602-403.
11586
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А дминистративният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Лалка
Лефтерова Бенгюзова против заповед № 1755 от
19.VIII.2009 г. на кмета на община Благоевград
на основание ЗМСМА, с която се разрешава да
се отрежат декоративни дървета, намиращи се на
ул. Николай Петрини, Димитър Димов, Кръстьо
Асенов, Иван Михайлов и Сан Стефано, намиращи се в Благоевград, както следва: липа – 33
бр.; явор – 54 бр.; сребрист явор – 1 бр.; ясен – 11
бр.; бреза – 1 бр., по което е образувано адм.
дело № 807/2009 по описа на Административен
съд – Благоевград.
11614
Административният съд – Варна, на основание
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Областния управител на област с административен
център гр. Варна на решение № 398 по протокол
№ 27 от заседанието на Общинския съвет – с.
Ветрино, проведено на 4.VІІІ.2009 г., с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА Общинският
съвет – с. Ветрино, взема решение за промяна на
землищната граница между селата Доброплодно и
Ягнило, община Ветрино, в участъка между имоти
№ 046038 и № 038001 по КВС на землище с. Доброплодно, по съществуващ горски път, пресичащ
имот № 400004 по КВС на с. Ягнило, така както е
показано на скица към договор за промяна на землищна граница между с. Доброплодно и с. Ягнило,
община Ветрино. По този повод е образувано адм.
дело № 2520/2009 по описа на Административен
съд – Варна, ХХХІV състав, насрочено за 15.І.2010 г.
в 10 ч., което ще се проведе в сградата на съда, ул.
Никола Вапцаров 3А.
11658
Административният съд – София-област, 8-и
състав, призовава Тодорка Веселинова Минева с
последен адрес Пирдоп, ул. Еделвайс 42, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХІ.2009 г. в
11,30 ч. (резервна дата 26.ХІ.2009 г. в 11,30 ч.) като
заинтересовано лице по АХД № 729/2009, заведено
по жалба от Веселина Григорова Веселинова срещу
Решение за поставяне № 42 от 29.VІІІ.2006 г. на община Пирдоп, Софийска област. Заинтересованото
лице да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 144 АПК
във връзка с чл. 48 ГПК.
11652
Административният съд София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Теодор Христов Камбуров
с последен известен адрес София, ул. Цар Асен 24,
вх. 2, ап. 3, като заинтересувана страна по адм.
дело № 1525/2008, образувано по жалба на Цветан
Борисов Василев против заповед № ДК-02-СО-147
от 7.ХІ.2007 г. на началника на Столична РДНСК.
Делото е насрочено за 10.ХІІ.2009 г. от 13,30 ч.
Заинтересуваната страна да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
15570
Великопреславският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК по гр.д. № 393/2009 съобщава, че
от Халиме Алиева Тилл, ЕГН 8002098755, с постоянен адрес гр. Смядово, област Шумен, ул. Начо
Гайдов 21, с адрес за призоваване гр. Смядово, ул.
Ришки проход 14, вх. А, ет. 5, ап. 20, е депозирана
искова молба с правно основание чл. 99, ал. 1 СК
във връзка с чл. 107, ал. 1 ГПК. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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ответникът може да се запознае с исковата молба
и приложените доказателства в деловодството на
съда и да подаде отговор.
11615
Ломският районен съд призовава Мариела Иванова Кръстева с последен адрес Берковица, област
Монтана, кв. Стара планина, бл. Синчец, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.ХІ.2009 г.
в 9 ч. като ответница по гр.д. № 609/2009, заведено от Стефанка Владимирова Кирова от Лом, ул.
Дунавска 65, вх. В, ет. 8, за делба. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11562
Павликенският районен съд съобщава, че има
заведено гр. д. № 247/2009 с правно основание иск
с цена 1945 лв. от Сашка Иванова Александрова
срещу Антоанета Иванова Маринова с последен
известен адрес с. Димча, община Павликени, като
ответницата в едномесечен срок от обнародването
може да подаде писмен отговор, след като се запознае с исковата молба и приложенията към нея,
които се намират в деловодството на съда, както и
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11649
Павликенският районен съд съобщава, че има
заведено гр.д. № 221/2009 с правно основание
чл. 99, ал. 1 СК от Лили Тинкова Иванова срещу
Едвард Шилаковски, гражданин на Грузия, с последен известен адрес с. Иваняне, община Банкя,
ул. Щастие 8, като ответникът в едномесечен срок
от обнародването може да подаде писмен отговор,
след като се запознае с исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството
на съда, както и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
11651
Павликенският районен съд съобщава, че има
заведено гр. д. № 273/2009 с правно основание
чл. 99, ал. 1 СК от Юлия Георгиева Димитрова
срещу Кийт Паул Форбе, гражданин на Канада, с
последен известен адрес: Русе, ул. Доростол 156,
вх. 1, ет. 5, ап. 23, като ответникът в едномесечен
срок от обнародването може да подаде писмен
отговор, след като се запознае с исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в деловодството на съда, както и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11650
Русенският районен съд, гр. колегия, VІ състав,
призовава Милен Игнатов Мартинов с последен адрес с. Смирненски, ул. Кирил и Методий 22, област
Русе, община Ветово, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 8.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. 4642/2008, заведено от Хилмие Север, Хилми
Север, Мурад Север, Селиме М. Халилова, Себиле
М. Неджиб, Халил М. Абазов, Исмаил М. Абазов,
Фериде М. Али. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
11655
Русенският районен съд, гр. колегия, VI състав,
призовава Румяна Огнянова Албенова с последен
адрес с. Смирненски, ул. Преслав 9, област Русе,
община Ветово, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 8.XII.2009 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр.д. № 4642/2008, заведено от Хилмие Север, Хилми
Север, Мурад Север, Селиме М. Халилова, Себиле
М. Неджиб, Халил М. Абазов, Исмаил М. Абазов,
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Фериде М. Али. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
11656
Русенският районен съд, гр. колегия, VІ състав,
призовава Мехмед Илиязов Мурадов с последен
адрес Русе, ул. Николай Здравков 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.ХІІ.2009 г. в
9,30 ч. като ответник по гр. д. № 4642/2008, заведено от Хилмие Север, Хилми Север, Мурад Север,
Селиме М. Халилова, Себиле М. Неджиб, Халил
М. Абазов, Исмаил М. Абазов, Фериде М. Али.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 51,
ал. 4, изр. 2 ГПК.
11657
Софийският районен съд, 26 състав, призовава
Марин Димитров Стоев с постоянен адрес Шумен,
ул. Самара 12, вх. 1, ет. 8, ап. 23, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.ХІ.2009 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 26110/2007, заведено от
Любица Георгиева Ковачева. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11643
Софийският районен съд, гр. отделение, 57 състав, призовава Виктор Димитров Рангелов с последен
известен адрес Годеч, ул. Трети март 6, да се яви
в съда на 27.XI.2009 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр.д. № 4866/2008. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
11647
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 85
състав, призовава Шуламит Авитал Дорон, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХІІ.2009 г. в
13 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 3951/2008,
заведено от Дилян Спиридонов Буновски по чл. 270
ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
11571
Софийският районен съд, 51 състав, призовава
Вяра Георгиева Димитрова с постоянен адрес София, ж.к. Илинден, бл. 134, вх. А, ет. 2, ап. 4, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.ХІІ.2009 г.
в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 2361/1990,
заведено от Сашо Борисов Димитров от София.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
11572
Софийският районен съд, 44 състав, призовава
Ирина Тодорова Стоянова с последен адрес София,
ж.к. Яворов, бл. 39, вх. А, ет. 2, и Кирил Тодоров
Анатков с последен адрес София, бул. Лерин 9,
ет. 3, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда
на 10.XII.2009 г. в 14 ч. като ответници по гр.д.
№ 16650/2007, заведено от Любен Трайков Сираков,
за иск по чл. 97, ал. 1 ГПК (отм.). Ответниците да
посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11648
Старозагорският районен съд, гр. колегия, III
състав, призовава Омар Хусеин Харати с последен
адрес Стара Загора, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 2.XII.2009 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 3570/2009, заведено от Асен Омар Харати, за увеличаване на издръжка. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
11573
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Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава Мими Иванова Димитрова, Димитринка Димитрова Димитрова и Добромир Иванов Димитров,
всички с постоянен адрес, на който не могат да
бъдат призовани, Ямбол, ул. Стара планина, бл. 36,
вх. Б, ет. 6, ап. 48, да се явят в съда на 20.ХІ.2009 г.
в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 412/2009, заведено от „Дженерали застраховане“ – АД, София,
ЕИК 030269049, по чл. 61 от Закона за застраховането (отм., ДВ, бр. 103 от 2005 г.) и чл. 81 ЗЗД.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
11574
Пловдивският окръжен съд, гражданско исково отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д. № 172/2009
по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност против Живко Жеков Жеков, ЕГН 6611264564,
от Пловдив, район „Южен“, ул. Георги Икономов
73, ет. 4, ап. 37, Емилия Русева Жекова, ЕГН
7105314417, от Пловдив, район „Южен“, ул. Димитър Талев 73, ет. 5, Жеко Живков Жеков, ЕГН
9107134423, от Пловдив, ул. Георги Икономов 73,
чрез законния си представител Стойка Василева
Рачковска, ЕГН 7007305010, от Пловдив, ул. Славееви гори 45, ет. 5, с което на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД се иска отнемане в полза на
д ърж а ват а н а и м у ще с т во н а о бщ а с т ой но с т
268 709,50 лв., а именно: 1. от Живко Жеков Жеков:
1.1. апартамент № 40 на ет. 5 в бл. 1409, вх. Б, ж.к.
Христо Ботев, Пловдив, ул. Димитър Талев 84,
състоящ се от три стаи, столова-готварна, със
застроена площ 93,62 кв. м заедно с избено помещение № 13 със застроена площ 6,75 кв. м заедно
с 1,980% ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж, при граници за жилището:
ап. 39 на Димитрова, ап. 41 на Янкова, отгоре – ап. 49 на Пеева, и за избеното помещение:
изба 14 на Янкова, коридор, общо помещение,
придобит чрез покупко-продажба с нот. акт № 102,
том 8, дело № 1860/2002; 1.2. лек автомобил марка „Волво“, модел 850, с ДК № РВ 9940 ХА, рама
№ Y V1LS4502N2010408, двигател № B5204FS29111,
цвят – син, закупен от Живко Жеков Жеков. 2.
от Живко Жеков Жеков и Емилия Русева Жекова:
2.1. лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Еваз и о н “, с Д К № Р В 1 3 0 3 Х Н , р а м а
№ V F 7A F R H Z A12688914,
двигател
№ PSA R H Z10DYA N4033664, ц вя т – светлосив,
зак у пен от Ж ивко Жеков Жеков; 2.2. су мата
219,31 лв. заедно с лихвите в спестовна сметка в
левове с IBAN BG 59 BPBI 79244095663401, открита на 23.XI.1998 г. в „Юробанк И Еф Джи Българи я“ – А Д, ФЦ – Пловдив, с тит ул яр Ж ивко
Жеков Жеков; 2.3. сумата 7706,17 лв. заедно с
лихвите в банкова сметка с IBAN BG 26 KORP
922040 05358102, открита на 11.VII.2006 г. в „Корпоративна търговска банка“ – АД, ФЦ – Пловдив,
с титуляр Емилия Русева Жекова: 2.4. наличната
сума по депозитна сметка в евро с IBAN BG 61
BUIB 7836 2494 4225 00, открита на 4.VII.2006 г. в
„СИБанк“ – АД, клон Пловдив, с титуляр Емилия
Рус ева Жекова – наличност към 10.Х.2008 г. –
2067,33 евро с левова равностойност 4043,28 лв. по
фиксинга на БНБ; 2.5. сумата 14 400 евро и 730
американски долара с левова равностойност общо
в размер 29 224,21 лв. или 162,36 МРЗ, иззети с
протокол за претърсване и изземване от 3.VII.2007 г.
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и запечатани в плик и предадени с протокол от
3 0.V.2 0 0 8 г. о т с т. до зн ат е л п ри ОД „По л иция“ – Пловдив, сектор „БОП“, на гл. с-т Генчо
Мъхов – домакин при ОД „Полиция“ – Пловдив,
като банкнотите са с номинал и серийни номера,
както следва: сто банкноти с номинал 1 американски долар със серийни номера: A17595471L,
A17595464L, A17595463L, A17595471L, B02646249*,
A17594380L, A17594384L, A17594125L, A17594123L,
B53530647C, B53530646C, B53530645S, B53530648C,
F56922996V, I08367532V, A17594154L, A17594162L,
A17594161L, A17594160L, B10335455E, F35604306R,
A17592772L, A17592773L, A17592774L, A17592775L,
A17592776L, A17592777L, A17592778L, A17595472L,
A17595279L, A17592780L, A17595278L, K80913973G,
B02646236*, B02646237*, B02646238*, G96302556A,
A17594379L, A17594378L, A17594383L, A17595462L,
J72359889F, A54916118B, A54916119B, A54916120B,
F56798876V, F56798875V, G85635270P, G85635269P,
A17595470L, A17595469L, A17595468L, A17595467L,
A17595466L, F38171962U, F64174245R, F64174244R,
F38171961U, I88581239I, G85635271P, G85635272P,
F64174243R, I88581240I, G82350681P, G82350680P,
A17595465L, B02646239*, B53275774C, B53275776C,
G85633162P, I94940883I, B02646247*, B02646245*,
B02646246*, B02646244*, B02646241*, B02646242*,
B02646243*, B02646240*, B02646248, G82552367P,
I12378784N, B02646250*, B02646251*, G82350678P,
A17594385L, I88581237I, A02863050K, A17595461L,
C45422996E, B53275775C, G82552368P, G89304571P,
I93073803H, B53275773S, B15302999E, B99099439I,
A17594386L, A17594382L и A17594381L; шест банкноти с номинал 100 американски долара със сер и й н и н о м е р а : A D 2 9 2 9 7 2 6 3A , F L 6 3 8 42 6 8 4 C ,
DI 0 31 2 8 8 2 2 A , F B 2 0 51 31 51 B , F B 2 0 51 31 52 B и
СB66106208D; три банкноти с номинал 10 американски долара със серийни номера: B75643320P,
CG14275840A и B47525775I; сто двадесет и девет
банкноти с номинал 50 евро със серийни номера:
X 2 5 0 9 9 7 2 0 8 41 , S10 8 0 9 2 9 4 6 2 2 , X 21 9 4 0 2 4 9 518 ,
X 1 217 8 5 9 2 3 2 7, X 0 3 2 7 1 8 7 9 8 3 8 , S14 6 31 0 6 2 8 4 8 ,
V 0 57 75 8 41 2 6 4 , X 2 5 6 310114 9 6 , X 2 6 6 4 9 3 8 4 81 5 ,
X 2 41 21 9 7 0 21 9, P 0 6 0 2 2 9 8 5 716 , U14 2 7 9 75 9 7 6 2 ,
X 2 01 53 59 9 6 52 , X 2 7 9 59 3 3 2 76 3 , X 0 6 41 3 6 0 52 3 8 ,
X 2 7 9 59 332 7 3 6 , X 2 3 6 0 2 5 8 2 7 9 3 , X 2 62 4 8 6 3 6118 ,
X 14 5 9 8 16 7 8 0 7, X 0 7 9 4 6 7 11 0 9 3 , S114 6 0 5 0 41 0 3 ,
S1 2 3 0 318 518 2 , X 2 8 9 61 9 8 214 6 , M 9 018 9 2 2 3 555 ,
X 2 8 8 8 8 717 3 76 , V 0 6 8 814 3 6 91 3 , U11 2 9 5 6 8 9 8 6 4 ,
X 317 3 9 1 8 4 52 4 , X 0 7 3 0 1 8 314 3 8 , S 0 9 2 7 2 3 514 5 5 ,
Z 3 217 7 8 8 9 7 3 8 , S14 4 6 0 8 211 5 2 , S 0 0 0 3 6 614 8 1 5 ,
V 0 32 2 0 6 0 5 0 8 5, X 2 0 2 62 3 2 8 211 , X 14 0 7 3 52 5 8 6 6 ,
S1 8 4 4 0 4 2 816 5 , X 0 7 0 9 7 71 8 017, X 2 7 9 52 2 74 4 0 5 ,
S1 9 7 1 2 6 0 9 0 0 8 , X 0 7 8 5 7 3 3 2174 , P 0 2 9 1 0 0 8 8 3 8 7,
X 01 210 3 0 9 7 7 8 , M 911759 3 3 0 0 2 , V1814 557 9 918 ,
V10 9 8 0 5 4 01 57, M 9 0 8 6 53 74 8 9 8 , L 0 51 2 0 0 01 3 5 6 ,
X 0 43516 9 8 9 0 2 , M 9 0 81 539 0 743 , S116 6 6 5 6 9 3357,
X0 518 8 0 8 0 8 0 4 67, X 2 70 6 47 70 0 7, X 3 0 9 2 8 3 6 0 016 ,
X 2 7 0 71 9 9 533 6 , V1 5 810 6 0 0 0 6 4 , X 1 3 71 5 8 4 8 2 62 ,
X 21 5 9 7 9 7 14 4 7, S 0 6 7 9 5 9 4 31 8 9, S 0 5 8 9 8 0 6 6 9 9 1 ,
Х 21 5 9 7 9 7 14 4 7, S 0 6 7 9 5 9 4 31 8 9, S 0 5 8 9 8 0 6 6 9 9 1 ,
X 3 0 4 0 5 0 21 8 6 9, S1 9 1 8 8 6 2 1 51 1 , S1 9 2 8 8 6 2 1 5 2 9,
S17 3 7 7 11 3 31 9, V 2 5 6 9 7 9 9 9 2 5 4 , V 2 3 7 5 3 5 5 5 8 7 8 ,
P 1 81 0 3 752 6 4 9, V 1 8 9 9 9 9 3 5 8 7 8 , X 1 2 3 3 5 9 6 8 2 3 5 ,
M4 0 4 4 4 3 47 6 7 6 , S1 3 0 5 4 0 7 6 6 74 , Z 3 2 3 8 4114 9 6 4 ,
Z 61610 59 0 4 0 4 , V 0 6 9 2 9 3 216 3 8 , X 0 7 3 7 7 91 9 0 4 9,
S14 8 14 8 3 5 6 5 7, X 174 5 0 17 8 2 3 9, P 0 7 9 8 3 3 9 74 7 7,
V 0 3 2 9 2 9 57 7 6 8 , X 2 3 8 5 0 41 3 6 7 8 , V1 31 9 8 53 6 2 75 ,
S 0 2 814 9 4 2 2 74 , X 0 9 3 2 7 7 716 3 2 , X 0 8 2 9 2 4 8 555 8 ,
X 01 3 0 6 9 3 8 59 3 , X 0 3 6 5 8 7 3 2 7 6 9, S1 5 4 4 8 9 5 0 3 31 ,
X 01 3 0 6 9 3 8 59 3 , X 0 3 6 5 8 7 3 2 7 6 9, S1 5 4 4 8 9 5 0 3 31 ,
X 0 8 5 410 47 2 8 8 , V 2 3 7 9 9 9 591 2 2 , X 2 753 4 3 3 5 6 2 7,
X 0 5 7 2 7 2 2 6 5 2 9, S1 0 0 3 8 41 9 0 7 1 , S1 16 8 2 6 514 6 3 ,
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V1 2 4 0 9 2 3 8 8 6 6 , U18 47 7 7474 81 , V 2 3 3 8 2 3 3 2 8 51 ,
M 9 010 3 4318 5 6 , X 0 2 5 411 5 4142 , M 9 0 8 539 3 0 4 6 9,
M 9 0 9 3 0 01 3 0 6 9, S 0 9 2 6 7 9 9 41 2 3 , S1 3 57 9 4 0 2 2 2 8 ,
P 1 8 3 3 2 4 5 9 9 4 7, V 1174 7 9 6 0 4 5 5 , X 0 5 9 74 9 1 0 8 1 3 ,
X 0 2 74 4 0 7 0 6 6 2 , Z 3 0 9 8 6 3 6 5761 , V1 3 0 0 6 8 8 9 8 51 ,
U1 31 3 0 2 4 8118 , V 0 4 3 3 0 2 0 9 2 2 6 , Z 6 0 6 8 8 3 3 9 3 9 8 ,
Z 3 0 59 3 0 416 3 2 , V 2 3 6 7 7 8 575 6 2 , U 0 0 8 4 2 6 55316 ,
Z 3 2 8 59 8 6 751 9, X 2 475 0 3 5 818 4 , X 11 2 4 4 4 3 8 8 4 8 ,
X 17 0 2 4 5 8 5 0 9 6 , S 0 7 3 8 55 71 2 7 7, U 0 6 3 6 9 59 8 2 91 ,
X 0 4 7 1 0 6 2 0 7 74 , V 2 0 7 17 0 1 9 7 1 5 , P 17 51 0 4 7 5 9 7 9,
P13781615212, S02270555305, S09413125954; петдесет
и четири банкноти с номинал 100 евро със сер и й н и н о м е р а : X 0 3 453 62 614 4 , S 0 0 8 8 01 52 8 5 6 ,
S 0 5 5 61 9 9 1 0 0 7, S 0 5 4 8 3 8 1 5 5 5 8 , S 0 8 6 6 8 3 0 2 0 3 7,
X 0 0 51 3 6 8 417 3 , U 0 4 01 55 0 6 53 3 , N4 5 0 0 6 0 5 0 3 9 7,
S 0 7 6 9 2 6 3 7 6 2 4 , X 0 17 8 2 9 9 5 0 0 6 , L 11 31 2 3 7 7 9 7 9,
X 0 4 2 6 8 2 67 7 8 6 , X 0 2 6 910 0 4 8 8 9, X 0141 5 8 5 6 8 2 7,
S 0 9 9 81 3116 0 5 , U1 2 0 0 6 4 2 4 2 5 6 , N 47 017 0 0 9 8 4 8 ,
X 0 2 9 6 6 217 2 5 7, L 1 31 0 4 9 0 4 4 51 , S 0 5 2 5 4 5 2 4 5 74 ,
S 0 0 1 9 5 9 2 5 741 , S 0 4 6 2 5 3 75 9 0 2 , X 0 0 7 61 2 2 9 2 0 9,
S 0 7 11 5 6 7 2 8 7 2 , S 0 617 9 8 7 0 3 2 9, N 3 6 0 5 21 3 9 7 1 2 ,
S 0 6 6 517 9 2 5 2 9, S 0 1 3 2 2 1 6 6 7 1 5 , X 0 2 14 61 61 0 3 5 ,
X 0 216 4 5 4 8 4 2 2 , N4 5 0 0 9 4 3 2 91 2 , X 017 76 8 5 4 2 0 7,
S 0 6 7 0 2 8 7 1 9 7 5 , S1 0 6 7 0 6 9 7 2 8 6 , S 0 5 0 5 8 9 0 5 5 6 9,
S10376346535, X04333487618, N450146667, U19004531531,
X 0 5 0 2 3 5 8 9 114 , U1 9 0 3 4 317 1 5 7, Z 7 2 516 61 3 0 41 ,
X 0 0 5 4 7 9 5 0 7 01 , S 0 8 5 5 8 0 4 0175 , L 1 2 01 0 4 0 61 2 6 ,
S 0 8 6 3 9 8 5 8 8 3 3 , S 0 4 51 8 74 8 0 2 4 , N 41 0 3 2 8 6 7 5 7 5 ,
Y 0 0 2 5 6 8 2 0 2 75 , S 0 4 7 6 6 9 9 174 8 , N 31 0 516 6 8 9 81 ,
S10076821072, X01428691007, S05171809507; четири
броя банкноти с номинал 200 евро със серийни
номера: Х02390429792, Х02490648617, S00086852527,
Р0 0951049621; чет и рина десет броя банкноти с
номинал 500 евро със серийни номера: Х00617841866,
Х 0 0 6 4 59 4 9 0 55 , Х 0 0 52 47 9 7 751 , Х 3 5 6 2 2 01 3 9 0 7,
N4 41 3 9 6 9 0 8 2 2 , Х 2 31 2 0 51 5 8 74 , Т 2 2 9 6 3 59 75 8 4 ,
Х 3 2 74 9 74 8 14 7, N 3 61 3 5 7 6116 9, Х 3 4 2 3 61 317 0 8 ,
Y10 3 6 474 4 4 8 5 , Х 1 52 75 8 8 0 4 2 5 , Х 2 5 0 8 2 4 8 5 47 2 ,
N47135913375; дванадесет броя банкноти с номинал
5 е в р о с ъ с с е р и й н и н о м е р а : Х 1459 33 4 42 0 3 ,
N 3 4 0 3 9 8 4 4 6 9 7, Р 0 2 6 014 8 8 51 2 , U 2 0 2 9 616 7 9 17,
U2 3 4 8 5 0 416 53 , N6 3 0 37558 0 8 3 6 , Х 0110 2 47 32 45,
N16 0 2 8 3 2 8 6 6 6 , Х 14 2114 2 2 61 5 , Х 0 0 2 8 911 8 3 6 9,
X12792436535; четири броя банкноти с номинал
2 0 е в р о с ъ с с е р и й н и н о м е р а : Х1 2162 4189 31,
S11227753141, S14447850271, V18901009768; 3. от
Жеко Живков Жеков: 3.1. апартамент № 20 със
застроена площ 78,75 кв. м, с изложение север – юг,
състоящ се от дневна – трапезария с кухненски
блок, две спални, баня, тоалетна, антре и две
тераси, в източната част на шестия етаж от жилищната сграда в Пловдив, ул. Славееви гори 43,
построена в УПИ ІІ-2208, кв. 95, по плана на
кв. Христо Ботев – юг, при граници на апартамента: от север – дворно място и коридор, от
изток – калкан, от юг – дворно място и ап. 19, и
от запад – стълбищна клетка, коридори и ап. 19,
заедно с изба № 4 с площ 3,89 кв. м, при граници
на избеното помещение: контур на сградата, изба
№ 5, коридор и изба № 3, както и 22/871 ид.ч. от
правото на собственост върху дворното място и
2,104% ид.ч. от общите части, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 45, том ІІ, рег. № 05675, н.д. № 227 от 1.VI.2007 г.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск по
реда на чл. 29 ЗОПДИППД в срок до 19.XII.2009 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 19.I.2010 г. в 9 ч. в Окръжен съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември 167.
11575
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Пловдивският окръжен съд, гражданско исково
отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 1236/2009 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
против Димит ър Костадинов Димит ров, ЕГН
6212114585, от Пловдив, ул. Дюлево 1, ет. 1, ап. 15;
Гинка Илиева Димитрова, ЕГН 6607104611, от к.
с. Свети Влас, ул. Кедър 2, ап. 6, вх. 4, ет. 2; Илияна Димитрова Димитрова, ЕГН 8606304516, от
Пловдив, ул. Дюлево 1, ет. 1, ап. 15, и София Костадинова Стефанова, ЕГН 5210304537, от с. Баня,
община Панагюрище, област Пазарджик, ул. Поп
Стоян Димитров 6, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
при хипотезата на чл. 3, ал. 1, т. 8, 15 и 23 ЗОПДИППД, на обща стойност 1 312 516,49 лв., а
именно: 100 дружествени дяла от капитала на „М
и Л Орижинал“ – ЕООД, ЕИК 115627974, регистрирано с решение № 3144/4.V.2004 г. на Пловдивския
окръжен съд, вписано по ф. д. № 2126/2001 в рег.
1, т. 10, парт. 26, стр. 102, всеки по 50 лв., на обща
стойност 5000 лв.; 100 дружествени дяла от капитала на „Риба и вода“ – ЕООД, ЕИК: 160048075,
рег. с решение № 3259 от 23.V.2006 г. по ф. д.
№ 1668/2006 по описа на Пловдивския окръжен
съд, вписано в рег. 1, том 42, парт. 14, стр. 58, всеки от които на стойност 50 лева, на обща стойност
5000 лв.; нива с площ 5,100 дка в с. Церетелево,
област Пловдив, община Съединение, местност
Фондовете, трета категория, съставляваща имот
№ 036025, за който е отреден парцел 25 от масив
36 по плана за земеразделяне на с. Церетелево,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба,
том I, рег. № 1912, н. дело № 213 от 9.ХІ.1998 г.,
вписан в Службата по вписвания – Пловдив, с
вх. рег. № 13716 от 9.Х.1998 г., акт № 113, т. 38,
дело № 1357/1998 г.; 1/2 идеална част от нива в
землището на Пловдив-запад в местността Прослав, цялата от 3 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 036040 по плана на град Пловдив – запад, с право на купувача на реално ползв а не в ърх у юж н ат а п о ло ви н а о т о п и с а н ат а
нива – върху 1500 квадратни метра, представляващи дял втори от скицата за проект за реално разпределение на ползването, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 1, том III, рег. № 2613,
н. дело № 472 от 18.VІ.1999 г., вписан в Службата
по вп исва н и я – П ловд и в, вх. рег. № 7502 о т
18.VІ.1999 г., акт № 139, том 22, дело № 5594/1999;
недвижим имот в землището на Пловдив-запад,
местността Прослав, а именно: 2,000 дка от нива,
цялата с площ 3,532 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 036041 по плана на Пловдивзапад, с право на купувача на реално ползване
върху северната част от нивата, придобит с нотариален акт за покупко-продажба том I, рег. № 006642,
н. дело № 18/25.І.2002 г., вписан в Службата по
вписвания – Пловдив, вх. рег. № 559 от 25.І.2002 г.,
акт № 2, том 2, дело № 290/2002, заедно с построените в имота: двуетажна жилищна сграда с размери 26,30/12,45 м с кота корниз 7,20 м и открита
тераса към нея с размери 10,00 м/9,30 м на кота +
4,00 м; извършеното строителство е монолитно – носещи греди и колони и стоманобетонови плочи;
ограждащите разпределителни зидове са изпълнени от тухлена зидария; към нея е изграден навес
за горивни материали с камина; към датата на
констативния акт изпълненото строителство е в
груб строеж; двуетажна жилищна сграда с размери
16 м/11,93 м с кота корниз 5,10 м; извършеното
строителство е монолитно – носещи греди и коло-
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ни и стоманобетонови плочи; огра ж дащите и
разпределителните зидове са изпълнени от тухлена
зидария; към датата на констативния акт на строежа са изпълнени мазилки, частично подови настилки, ВиК и ел. инсталации – напълно завър
шени; гаражна клетка в Пловдив, ул. Богомил 23,
със застроена площ 24 кв. м видно с 0,256 % идеални части от общите части и правото на строеж
върху държавна земя, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 67, том III, рег. № 09747,
дело № 450/2002; апартамент № 6 на ет. 2 от сграда № 4, изградена в дворно място, съставляващо
УПИ І-8017 в квартал 41 по плана на к. с. Свети
Влас-юг, община Несебър, област Бургас, в почивен
комплекс „Манастира“, като придобитият апартамент е с площ 103,96 кв. м, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 12,
том IV, рег. № 2456, н. дело № 651/2002, вписан в
Службата по вписвания – Несебър, с вх. № 1209
от 10.VІІ.2002 г., акт № 112, том IV, дело № 909/2002;
лек автомобил „Пежо J 5“, с ДК № РВ 1404 Т, рама
№ V F 3 2 8 0 В 2 2 0 01 9 41 2 8 , д в и г а т е л № 0 2 3 6 3 5 ,
цвят – бял, придобит през 1993 г.; лек автомобил
„Ланд Ровер Рейндж“ с ДК № РВ 1794 ХН, рама
№ SALLHAMN8JA621884, двигател № 95А19213,
цвят – бял, придобит през 2005 г.; лек автомобил
„Мерцедес 300 Д“ с ДК № РВ 7101 К В, рама
№ WDB1241301A642188, двигател № 60391210035920,
цвят – тъмносин, придобит през 2006 г.; сумата
48 504 лв., равн яваща се на 24 80 0 евро към
17.V.2002 г.; сумата 80 000 лв., равняваща се на
41 000 евро към 5.VІІ.2002 г.; сумата 9780 лв., равняваща се на 5000 евро към 28.ІІІ.2003 г.; сумата
2557,46 лв., равностойност на 1766,58 USD налични
по разплащателна сметка в USD с IВАN ВG 37
СЕСВ 97904108254000, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Пловдив, с титуляр
Димитър Костадинов Димитров; сумата 88,11 лв.
на л и ч н и по сме т к а в левове с I BA N ВG 93
UBBS78214915037611, открита на 11.ІХ.2001 г. в
„Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр
Димитър Костадинов Димитров; сумата от 16,72 лв.
на л и ч н и по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове
№ 497762 0, и ден т и ч на с ра зп ла щат елен в лог
№ 17140333158063, открита на 13.ХІІ.1994 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Гинка Илиева Димитрова; офис тип „А“ № 124 на първи етаж, секция
две, в жилищен блок „Грамада 1“, к. к. Слънчев
бряг-запад, община Несебър, област Бургас, с площ
21,66 кв. м заедно с 0,451 % ид. ч. от общите части
на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху УПИ III – общински, квартал 5801, целият на площ от 10 434 кв. м, по плана
на к. к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, област Бургас, придобит с нотариален акт № 43, том
II, рег. № 680, н. дело № 233/2004, вписан в Службата по вписвания – Несебър, с вх. рег. № 408 от
29.І.2004 г., акт № 74, том II, дело № 314/2004 г.,
парт. книга: том 4323; офис тип „А“ № 214 на първи етаж, секция едно, в жилищен блок „Грамада
1“, к. к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, област Бургас, с площ 21,66 кв. м, заедно с 0,497 %
ид. ч. от общите части на сградата и съответните
идеални части от правото на строеж върху УПИ
III – общински, квартал 5801, целият на площ от
10 434 кв. м, по плана на к. к. Слънчев бряг-запад,
община Несебър, област Бургас, придобит с нотариа лен акт № 42, том II, рег. № 679, н. дело
№ 232/2004, вписан в Службата по вписвания – Несебър, с вх. рег. № 407 от 29.І.2004 г., акт № 73,
том II, дело № 813/2004, парт. книга: том 4328;
апартамент № 27 в Пловдив, ж. к. Изгрев, бл. 4605,
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вх. А, ет. 5, със застроена площ 86,69 кв. м заедно
с избено помещение № 15 и 3,402 идеални части
от общите части на сградата, отчужден с нотариален акт № 35, том VII, рег. № 5924, н. дело № 1233
от 12.ХІІ.2003 г., вписан в Служба по вписвания – Пловдив, с вх. рег. № 21559 от 12.ХІІ.2003 г.,
акт № 95, том 62, дело № 14544/2003; пазарната
стойност в размер 21 424 лв. от продажбата на
апартамент в Пловдив, комплекс Въча-юг, ул. Бугариево 33, ет. 4, със застроена площ 65 кв. м заедно с избено помещение 3,89 кв. м, отчужден с
нотариален акт № 146 от 7.ІІІ.2001 г.; пазарната
стойност в размер на 65 458,20 лв. от продажбата
на недвижим имот в землището на Пловдив-север
с ЕК АТТЕ 81880, а именно: 99/100 ид. части от
2618/5237 ид. части от нива, цялата с площ 5,237
кв. м, съставляваща имот № 018120, пета категория, в местност „Между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе“, която нива е образувана от
бивш имот – нива № 018022 с площ 7,855 дка, с
право на съответстващото на тези идеални части
реално ползване на 2,618 дка, в източната част на
имота, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 82, том I, рег.
№ 1352, дело № 80 от 2005 г. Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции
върху посоченото имущество, предмет на искането, чрез предявяване на иск по реда на чл. 29
ЗОПДИППД в срок до 13.І.2010 г. Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 20.І.2010 г.
в 9 ч. в Окръжен съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември 167.
11576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16988/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Некст
травел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Симеонов век 4,
бл. 266А, вх. Д, ет. 4, ап. 87, с предмет на дейност:
самолетни резервации и продажби, хотелски резервации и продажби, отдаване на автомобили под
наем, сервизно обслужване на моторни превозни
средства, търговия с недвижими имоти, продажба на
туристически пакети, покупко-продажба на валута
в брой (след съответна регистрация в МФ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Нели Димитрова Такева, която го управлява и
представлява.
46261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16937/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бул
трекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 25, вх. Б, ап. 36, с предмет
на дейност: посредничество при инвестиционни
проекти и сделки, консултантска дейност при придобиване, продажба и оценка на недвижими имоти
или предприятия, строителен надзор, строителство,
ремонтно-възстановителна дейност на всякакви
обекти, търговия на едро и дребно с хранителни и
промишлени стоки, покупко-продажба на електроника, горива и др., комисионерска и посредническа
дейност, рекламна дейност, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт, търговско представителство и
агентство на физически и чуждестранни юридически
лица, всички незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Йорданов Методиев, който го управлява
и представлява.
46262
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16798/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арте
Мундо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Цветна градина
54, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с произведения
на изкуството, производство и продажба на мебели,
интериорен дизайн, посредническа дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, интернет
търговия, организиране на курсове по аеробика,
каланетика и йога, козметика и фризьорство, покупко-продажба на недвижими имоти, управление,
отдаване под наем или под аренда на недвижими
имоти, всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Силвия Росенова Русенова, която го
управлява и представлява.
46263
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16518/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Броз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Борис Христов 2А, с
предмет на дейност: финансови и брокерски услуги,
покупко-продажба на всякакви платежни средства
в брой и по сметка, комисионни и посреднически
сделки по управление на платежни средства и
фондове за инвестиране на капитал, подпомагане
придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове и др. (след съответно
разрешение), счетоводни услуги, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен и/
или обработен вид, комисионна, лизингова, складова, спедиционна дейност, покупка, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, консултантска дейност по
целия предмет на дейност, всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Зоя Георгиева Цветкова,
която го управлява и представлява.
46264
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2155/2004 вписва промени за „Идеа продукти“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Искър“,
ул. Неделчо Бончев 3, ет. 8; вписва нов учредителен договор.
46265
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1282/2004 вписва промени за „Райфайзен
лизинг България“ – ООД: вписва като управител
Валери Стефанов Млъзев; дружеството се управлява
и представлява заедно от всеки двама от четиримата управители Екатерина Атанасова Христова,
Доброми р Славов Добрев, Васи л Коста динов
Кошничаров и Валери Стефанов Млъзев; вписва
промени в дружествения договор.
46266
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 13584/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Изипей“ – АД.
46267
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 7382/2004 вписва промени за „Драс“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от
Екатерина Георгиева Кадийска на Нели Денчева Денчева-Кадийска; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Екатерина
Георгиева Кадийска; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Нели Денчева
Денчева-Кадийска; дружеството ще се управлява и
представлява от Нели Денчева Денчева-Кадийска;
вписва нов учредителен акт.
46268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 2167/2003 вписва промени
за „Конкорд – БГ“ – ЕООД: заличава като прокурист Антон Данчев Кънев; вписва като прокурист
Красимира Георгиева Янкова; дружеството се управлява и представлява от прокуриста Красимира
Георгиева Янкова със следните ограничения: може
да подписва менителници и записи на заповед,
да обременява с тежести и прехвърля недвижими
имоти и МПС само с нотариално заверено разрешение на едноличния собственик Данчо Василев
Кънев; вписва нов учредителен акт – устав на
дружеството.
46269
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11476/2003 вписва промени за „Елит груп
2003“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда, бл. 247, вх. В, ет. 3, ап. 55; вписва
нов учредителен акт.
46270
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 11360/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Даскалов кар“ – ЕООД.
46271
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6282/20 07 вписва п ромени за „РМ
ауто“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Любомир Георгиев Сусанин на Валентина
Василева Сусанина; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Мартин Валериев Тодоров
на Любомир Георгиев Сусанин; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Владимир Иванов
Павлов на Любомир Георгиев Сусанин; заличава
като съдружници и управители Владимир Иванов
Павлов и Мартин Валериев Тодоров; вписва като
съдружник Валентина Василева Сусанина; вписва
като управител Любомир Георгиев Сусанин, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен акт.
46272
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10638/2007 вписва промени за „Верум
к линикал“ – ЕООД: за личава като у правител
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Джанер Шабан Тахир; вписва като управител Александра Григорова Андонова, която го управлява и
представлява.
46273
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 6305/2007 вписва промени
за „Хирон хоспис“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Иван Петров Станчев на
Паулина Станчева Герова; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Иван Петров Станчев на
Мая Сергеева Стоева-Турляридис; заличава като
съдружник Иван Петров Станчев; вписва като съдружник Мая Сергеева Стоева-Турляридис; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Възраждане“, ул. Трапезица 4, вх. 2, ет. 2, ап. 4;
вписва нов дружествен договор.
46274
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 154/2007 вписва промени за „Кей Ар
Джи партнерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 3
дружествени дяла от Калина Николова Грозданова
на Калин Исаев Грозданов; 3 дружествени дяла
от Димитър Димитров Димов на Калин Исаев
Грозданов; 3 дружествени дяла от Румен Цветков
Боянов на Калин Исаев Грозданов; 2 дружествени
дяла от Николай Калинов Грозданов на Калин
Исаев Грозданов и 2 дружествени дяла от Георги
Стоянов Владимиров на Калин Исаев Грозданов.
46275
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 553/2007 вписва промени за „Профит БГ
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Евлоги Милчев Георгиев на Теодор Боянов
Минчев; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла
от Евлоги Милчев Георгиев на Кристиян Вергилов
Костов; заличава като съдружник Евлоги Милчев
Георгиев; вписва нов устав на дружеството.
46276
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 7646/2007 по партидата на „До енд
До“ – ЕООД, относно грешно изписване фамилното име на едноличния собственик на капитала и
управител Надежда Юриевна Кизинец-Бембинова,
което следва да се чете „Надежда Юриевна Козинец-Бембинова“.
46277
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1343/2007 вписва прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ „Тити 06 – Татяна Йонкова“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Танти“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 14023/2007), съгласно договор за прехвърляне
на предприятие.
46278
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 28273/91 вписва прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Гай – Радой Гайдаров“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Гай“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6344/2007).
46279
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 14195/94 вписа промяна за „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД: заличава като прокурист Ани
Василева Ангелова.
46282
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Клуб по борба Славия“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружение с нестопанска цел „Клуб
по борба Славия“ на 26.ХІ.2009 г. в 11 ч. в София,
бул. Цар Борис ІІІ № 128, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността му
до момента; 2. освобождаване на членове на УС и
избор на нови членове на УС и председател на УС;
проект за решение – ОС приема предложението на
УС за промяна в състава на УС; 3. други. Материалите за събранието ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управление
София, бул. Цар Борис ІІІ 128, всеки работен ден
от 9 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 12,30 ч. независимо от
броя членове на сдружението, регистрирали се за
участие в общото събрание.
11622
3. – Управителният съвет на Национално сдру
жение „Фотографска академия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно
отчетно събрание на НСФА „Янка Кюркчиева“ на
30.ХІ.2009 г. в 13 ч. в Столичната библиотека, 1000
София, пл. Славейков 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. смяна на адреса на
регистрация на сдружението; 3. промяна в устава
(броя на членовете на управителния съвет).
11689
30. – Управителният съвет на Браншовата
камара на индустриалните хлебопроизводители и
сладкари в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.ХІІ.2009 г. в
11 ч. в София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на управителния съвет през 2008 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на БКИХСБ през 2008 г.;
3. доклад на контролната комисия; 4. приемане на
бюджета на БКИХСБ през 2009 г. и определяне на
членския внос; 5. обсъждане на бюджета за 2010 г.; 6.
приемане и освобождаване на членове на БКИХСБ;
7. разни. Регистрацията на членовете или писмено
упълномощените представители ще се извършва от
10,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11516
4. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по ориентиране Рила – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 2.ХІІ.2009 г. в 18,30 ч. в читалище
„Бъднина“, София, ж.к. Младост 4, бл. 464, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на
устава; 2. избор на ръководни органи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове.
11514
32. – Управителният съвет на сдружение „Жен
ски баскетболен клуб Академик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
събрание на сдружението на 3.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в
София, район „Слатина“, кв. Гео Милев, бл. 3/Б,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на клуба за
2009 г.; 2. промяна наименованието на клуба; 3.
промени в устава на клуба; 4. промени в ръководните
органи на клуба. Писмените материали, свързани

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

със събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11694
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска комисия на юрис
тите – секция на Международната комисия на
юристите“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София, район „Средец“,
ул. Цар Иван Шишман 8, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на управителния съвет за
дейността на сдружението за периода 2003 – 2009 г.;
проект за решение – ОС приема доклада на управителния съвет за дейността на сдружението за
периода 2003 – 2009 г.; 2. приемане на годишните
финансови отчети на сдружението за периода
2003 – 2009 г.; проект за решение – ОС приема
годишните финансови отчети на сдружението за
периода 2003 – 2009 г.; 3. приемане на доклада на
регистрирания одитор за периода 2003 – 2009 г.;
проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за периода 2003 – 2009 г.; 4. избор
на регистриран одитор за периода 2003 – 2009 г.;
проект за решение – ОС избира предложени я
регистриран одитор за периода 2003 – 2009 г.; 5.
приемане на нови членове на сдружението; проект
за решение – ОС приема нови членове на сдружението; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет на сдружението за периода
2003 – 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния
съвет на сдружението за периода 2003 – 2009 г.;
7. приемане на промени в органите на управление
на сдружението; проект за решение – ОС приема
промени в органите на управление на сдружението;
8. приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
изменения и допълнения в устава на сдружението;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за събранието са на разположение на членовете на адреса на управление
на сдружението в София, район „Средец“, ул. Цар
Иван Шишман 8, от 9 до 18 ч. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие лично
или чрез пълномощник на събранието.
11589
2. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на клуба на 4.ХІІ.2009 г.
в 17 ч. в зала „Армеец“ на хотелския комплекс „Българска армия“, бул. Асен Йорданов 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Шахматен клуб
„ЦСКА“ през 2008 и 2009 г. и финансов отчет за 2008
и 2009 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. приемане
на програма за дейността на клуба и проектобюджет
за 2010 г.; 4. избор на управителен съвет; 5. избор на
контролен съвет; 6. разни. Поканват се за участие
всички членове на клуба. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на клуба.
11553
67. – Съветът на нотариусите на Нотариалната
камара на Република България на основание чл. 55,
ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната
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дейност свиква на 30 и 31 януари 2010 г. редовно
общо събрание в зала 6 на Националния дворец на
културата в 10 ч., като регистрацията ще започне в
8,30 ч., при следния дневен ред: 1. отчет на Съвета
на нотариусите, контролния съвет и дисциплинарната комисия за периода януари – декември
2009 г.; 2. избор на нови членове на органите на
Нотариалната камара; 3. обсъждане на предложение
за размера на застрахователната сума по чл. 30 от
Закона за нотариусите и нотариалната дейност; 4.
обсъждане и определяне размера на задължителните
встъпителни, годишни и допълнителни вноски на
нотариусите; 5. обсъждане и приемане на бюджета
на Нотариалната камара за 2010 г.; 6. разни.
11639
38 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Дружество на художниците – Бургас“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 26.ХІ.2009 г. в 17 ч. в Бургас
в Регионална библиотека „П. К. Яворов“ на ул.
Булаир 10, при следния дневен ред: 1. доклад
и приемане на отчетите на управителния и на
контролния съвет за дейността им през 2008 и
2009 г. до изтичане на мандата и на бюджета и
годишния финансов отчет на сдружението за 2008
и 2009 г.; предложение за решение: ОС приема
отчетите на управителния и на контролния съвет
за дейността им през 2008 и 2009 г. до изтичане
на мандата, бюджета и годишния финансов отчет
на сдружението за 2008 и 2009 г.; 2. освобождаване на председателя на сдружението, членовете
на управителния и на контролния съвет от длъжност; предложение за решение: ОС освобождава
председателя, членовете на управителния и на
контролния съвет от длъжност; 3. избор на председател, членове на управителния и на контролния
съвет; предложение за решение: ОС избира нов
управителен съвет, председател на сдружението и
контролен съвет; 4. приемане на нови членове на
сдружението; предложение за решение: ОС приема
нови членове на сдружението съгласно резултатите
от гласуването; 5. текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно от
първоначалния час, на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на сдружението
в Бургас, ул. Александровска 22, 15 дни преди
датата на общото събрание. Поканват се всички
членове на сдружението да участват в събранието
лично, а при невъзможност – чрез представител,
упълномощен с писмено пълномощно.
11519
20. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Камара на вътрешните одитори в
Централна и Северна България, Велико Търново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 16.XI.2009 г.
в 15,30 ч. във Велико Търново, бул. България 23,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението;
3. освобождаване на членовете на УС на сдружението; 4. избиране на нов УС на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11461
22. – Съвет ът на директорите на „Ет ър –
91“ – АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.ХІ.2009 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
във Велико Търново, ул. Гара Трапезица 5, при
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следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2007 и 2008 г.; проект за
решение – ОС приема отчетите за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишните финансови
отчети на дружеството и докладите на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 и 2008 г.; проект
за решение – ОС приема годишните финансови
отчети и докладите на експерт-счетоводителя; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема предложението на СД за
експерт-счетоводител за 2009 г.; 4. разни. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. в деня на
събранието и ще се извършва срещу представяне на
лични карти и пълномощни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на същото място на 9.ХІІ.2009 г. при същия дневен ред в
10 ч. Писмените материали по дневния ред на ОС
са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
11521
32. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.ХІ.2009 г. в 14 ч. в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“, Велико Търново, ул.
Драгоман 16, при дневен ред: приемане на бюджет
на „Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“
за учебната 2009/2010 г.
11693
6. – Управителни ят съвет на у чи лищното
настоятелство на ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“,
Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 29.ХІ.2009 г. в 17,30 ч.
в сградата на гимназията при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УН; 2. финансов отчет;
3. приемане и освобождаване на членове; 4. избор
на УС; 5. приемане на план за дейността на УН; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ годишното общо събрание ще се проведе
един час по-късно същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
11663
3а. – Съветът на директорите на „Авто Злат
инвест“ – АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
4.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в Златоград, бул. България 1,
при следния дневен ред: 1. приемане и одобряване
на годишния финансов отчет, баланс и доклад за
дейността и състоянието на дружеството за 2008 г.;
проект за решение – ОСА приема и одобрява годишния финансов отчет и доклада за дейността и
състоянието на дружеството за 2008 г.; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.;
проект за решение – ОСА приема док лада на
експерт-счетоводителя за 2008 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2008 г.;
проект за решение – ОСА не разпределя печалба
за 2008 г.; 4. избор на нов съвет на директорите; 5.
избор на нов председател на съвета на директорите
и изпълнителен директор. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството в Златоград всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 21.ХІІ.2009 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11522
3. – Съветът на директорите на „Златоград
автотранспорт“ – АД, Златоград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
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ционерите на 4.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в Златоград, бул.
България 1, при следния дневен ред: 1. приемане и
одобряване на годишния финансов отчет, баланс и
доклад за дейността и състоянието на дружеството за 2008 г.; проект за решение: ОСА приема и
одобрява годишния финансов отчет и доклад за
дейността и състоянието на дружеството за 2008 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя
за 2008 г.; проект за решение: ОСА приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2008 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2008 г.;
проект за решение: ОСА не разпределя печалба за
2008 г.; 4. избор на нов съвет на директорите; 5.
избор на нов председател на съвета на директорите
и изпълнителен директор. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството в Златоград всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.ХІІ.2009 г. от 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11523
25. – Управителният съвет на Лекоатлетически
спортен клуб „Химик“, Костинброд, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на клуба на 30.ХІ.2009 г. в 10 ч. в
Костинброд, ул. Възход 23, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението за
дейността през периода 2008 – 2009 г.; 2. отчет на
контролно-ревизионната комисия за същия период;
3. обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 4. промяна на седалището на сдружението; 5. промяна в персоналния състав на УС;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11524
6. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„Арда“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 4.XII.2009 г. в 18,30 ч. в Кърджали, Спортна
зала „Арпезос“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба за периода 2008 – 2009 г.;
2. промени в устава на клуба; 3. решение за участие на ВК „Арда“ като съучредител в сдружение
с нестопанска цел – новоучреден спортен клуб по
волейбол „Арда“, с дейност в обществена полза, с
цели, средства и предмет на дейност, съобразени с
характера на учредявания спортен клуб по волейбол;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11659
3. – Управителният съвет на сдружение „Авто
мобилен клуб Ретро Несебър“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.ХІ.2009 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в
Несебър, ул. Хан Крум № 33А, при следния дневен
ред: 1. промяна устава на сдружението относно определянето на дейността му, като от частна премине
в обществена полза; 2. промяна в чл. 18 от устава
на дружеството; 3. приемане на нов актуализиран
устав на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11558
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Черноморски спортист“ – гр. Обзор, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 1.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в Обзор, ул.
Иван Вазов 2, в заседателната зала на кметство
Обзор със следния дневен ред: 1. приемане промени
в устава на сдружението; 2. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11560
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ръгби клуб Спартак – Плевен“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.ХІ.2009 г. в 15 ч.
на адреса на сдружението в Плевен, ул. Кала тепе
3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на УС на сдружението; 2. решение за
прекратяване на сдружението; 3. назначаване на
ликвидатор и определяне срок на ликвидацията.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 16 ч. същия ден и при
същия дневен ред.
11554
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Възраждане Плевен“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.ХІ.2009 г. в 15 ч. на адреса
на сдружението в Плевен, ул. Неофит Рилски 46,
вх. В, ет. 4, ап. 7, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на УС на сдружението;
2. решение за прекратяване на сдружението; 3.
назначаване на ликвидатор и определяне срок на
ликвидацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч.
същия ден и при същия дневен ред.
11555
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионален център за социал
но-икономически изследвания и насърчаване на
устойчивото развитие“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.ХІ.2009 г. в 15 ч. на адреса на сдружението в Плевен, кв. Сторгозия, бл. 73, вх. В, ап. 18, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
УС на сдружението; 2. решение за прекратяване на
сдружението; 3. назначаване на ликвидатор и определяне срок на ликвидацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 16 ч. същия ден и при същия дневен ред.
11556
3. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб „Железничар 1996“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 30.XI.2009 г. в 10 ч. на адреса на
управление – Пловдив, ул. Македония 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3. промени в устава на сдружението.
Регистрацията на членовете (пълномощниците) ще
започне същия ден в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Проектите за решения и писмените материали по дневния ред са на разположение
на членовете (пълномощниците) в седалището на
сдружението – Пловдив, ул. Македония 2, всеки
присъствен ден от 10 до 17 ч.
11687
20. – Управителният съвет на сдружение „Учи
лищно настоятелство Свети Климент Охридски
Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на настоятелите на
30.ХІ.2009 г. в 18 ч. в сградата на НУ „Св. Климент
Охридски“, ул. Пере Тошев 2а, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението, 2. избор на нови органи на управление;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са в
канцеларията на НУ „Св. Климент Охридски“ и са
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на разположение на училищните настоятели всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканват се всички
училищни настоятели да присъстват лично или
чрез свои редовно упълномощени представители.
11525
53. – Уп ра ви те л н и я т с ъве т на ЛРД „Гла
рус“ – Поморие, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на дружеството на 4.XII.2009 г.
в 9 ч. в заседателната зала в сградата на дружеството в Поморие, ул. Княз Борис I № 55, при следния
дневен ред: 1. разглеждане жалбите на изключените
от управителния съвет съюзни членове; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11557
165. – Управителният съвет на Асоциацията на
общопрактикуващите лекари – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на асоциацията на 26.ХІ.2009 г.
в 18 ч. в залата на „ДКЦ – І“, ет. 3, Шумен, при
следния дневен ред: 1. отчет и финансов отчет за
дейността на АОПЛ за периода 2006 – 2009 г.;
2. избор на УС на АОПЛ, контролна комисия и
нови делегати на общото делегатско събрание на
НСОПЛБ, РЛК на БЛС – област Шумен, както и
за Събора на БЛС; 3. промяна на устава на АОПЛ;
4. разни.
11623
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спокойни старини“, с. Буховци,
община Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.ХІ.2009 г. в 10,30 ч. в
НЧ „Развитие“, с. Буховци, при следния дневен ред:
1. отчет за начален и краен баланс на сдружението,
изнесен от ликвидатора; 2. вземане на решение за
съдебно заличаване на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11661
42. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „На
дежда – 2000“ при ОУ „В. Левски“, с. Градище,
община Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.ХІ.2009 г. в 16 ч. в библиотеката на училището на ул. Георги Димитров 28, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УН; 2.
доклад на контролния съвет; 3. приемане на нови
членове и прекратяване на членство; 4. избор на
ръководство на УН; 5. приемане промени в устава
на УН; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички членове на настоятелството да
присъстват на събранието.
11526
25. – Управителният съвет на училищното на
стоятелство при ОУ „Иван Вазов“, с. Добри дял,
община Лясковец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
настоятелството на 1.XII.2009 г. в 14 ч. в сградата
на училище „Иван Вазов“, с. Добри дял, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството
през отчетния период; 2. отчет за финасовото състояние на настоятелството; 3. приемане на нови членове;
4. избор на нов управителен съвет и председател.
11590
20. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Нови хан – Европейско селище“, с.
Нови хан, община Елин Пелин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.ХІ.2009 г.
в 17 ч. в салона на читалището на с. Нови хан
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при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за изтеклия отчетен период на 2008
и 2009 г.; 2. избор на нов УС – освобождаване на
членове и избор на нови членове; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. освобождаване на
членове на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ началото на
общото събрание се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от присъстващите членове. Материалите за събранието са на разположение за членовете в седалището
на сдружението – с. Нови хан, ул. Иван Вазов 1.
11527
3. – Управителният съвет на сдружение „Инфор
мационен център за развитие на община Ситово,
с. Ситово, област Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.XII.2009 г. в
14 ч. в заседателната зала на община Ситово при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3.
освобождаване на членовете на УС и избор на нов
УС; 4. разни. Материалите са на разположение всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11528
3. – „Орфей клуб Уелнес“ – АД, Пловдив, ЕИК
160098651 („емитентът“), на основание чл. 92а
ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото
на публично предлагане на 4 000 000 нови обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
и минимална емисионна стойност 1,01 лв. съгласно
решение на общото събрание на акционерите на
дружеството, проведено на 5.ІХ.2008 г. за увеличаване на капитала от 20 804 500 лв. до 24 804 500 лв.,
осъществявано при условията и по реда, съдържащи
се в Проспект за публично предлагане на акции
на емитента, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 256-Е от 11.ІІІ.2009 г. и
допълнение към проспекта, потвърдено от КФН с
Решение № 786-Е от 23.ІХ.2009 г. Предлагат се за
записване нови акции от капитала на емитента,
като конкретната им емисионна стойност ще бъде
определена по метода „бук-билдинг“ от водещия
мен и д ж ър И П „Поп ул я рна к ас а – 95“ – А Д ,
съвместно с емитента на основата на заявените
количества и цени за предлаганите акции в подадените поръчки. Лицата, които желаят да придобият акции, следва да подадат поръчки до ИП
„Популярна каса – 95“ – АД, директно (лично или
чрез пълномощник) или чрез друг инвестиционен
посредник. ИП „Популярна каса – 95“ – АД, ще
приема поръчки от инвеститорите на посочените
в проспекта адреси. Поръчките за записване на
акции могат да бъдат лимитирани или пазарни.
Лимитирана е поръчката за записване (покупка)
на акции по зададената в нея единична цена, която не може да бъде по-малка от минималната
емисионна стойност на акциите, определена с
решението на общото събрание, а именно: 1,01 лв.
на акция. Лимитираните поръчки могат да бъдат
изпълнявани цялостно или частично. Пазарна е
поръчката за записване на акции, която съдържа
само обща стойност в левове или общ брой желани за записване акции и може да бъде изпълнена
цялостно или частично. На базата на приетите
поръчки и информацията в тях на първия работен
ден, следващ последния ден от срока за подаване
на поръчки, водещият мениджър и емитентът ще
определят цена на предлагането и общия брой
разпределяни акции. Началната дата на подаване
на поръчки за записване на акции (подписката)
е първият работен ден, следващ изтичането на 7
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дни от датата на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ и на публикуването му във
в.„Новинар“, а при разминаване между тях – датата
на публикуване на по-късното от тях. Крайната
дата е до края на 9-ия работен ден от началото на
подписката. Не се допуска записване на акции преди
началния и след крайния срок на подписката. На
следващия работен ден след деня, в който изтича
крайният срок за подаване на поръчки, в специално
съвместно съобщение от емитента и водещия мениджър ще бъдат публично оповестени определената
емисионна стойност (цената на предлагане), както и
общият брой разпределени по подадените поръчки
акции. Информацията ще бъде на разположение
в офиса на емитента в Пловдив, ул. Гладстон 1,
ет. 1; на адреса на управление на ИП „Популярна
каса – 95“ – АД, Пловдив, ул. Д-р Вълкович 8; на
местата за подаване на поръчки при ИП „Популярна
каса – 95“ – АД, както и на интернет страниците на
емитента: www.orpheusclub.com и на водещия мениджър: www.popkasa.com. Инвеститорите с класирани
поръчки ще бъдат своевременно уведомени за това
от ИП „Популярна каса – 95“ – АД, чрез местата
за подаване на поръчки или от инвестиционните
посредници, чрез които са подали поръчки и са
длъжни да заплатят определената цена на предлагане
(емисионна стойност) за целия брой разпределени
в тяхна полза акции не по-късно от края на третия
работен ден, следващ деня на обявяване на цената
на предлагане, разпределението на предлаганите
акции и уведомяване на инвеститорите. Плащането
се счита извършено от деня, в който е заверена със
съответната сума набирателната банкова сметка на
емитента при „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
IBAN BG33BPBI79245065611101, BIG код: BPBIBGSF.
В съответствие с решението на емитента за издаване на новите акции увеличението на капитала
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ще бъде действително и предлагането успешно, ако
поне 1 акция бъде записана и платена по цената
на предлагането. Инвеститорите могат да получат
резюмето, както и документа за предлаганите ценни
книжа и регистрационния документ всеки работен
ден между 9 и 17 ч. на адреса на управление на
„Орфей клуб Уелнес“ – АД: Пловдив, ул. Гладстон
1, ет. 1, тел.: 032/608 202; интернет страница: www.
orpheusclub.com; лице за контакти: Наско Начев,
както и в офиса на упълномощения инвестиционен
посредник „Популярна каса – 95“ – АД: Пловдив,
ул. Д-р Вълкович 8, тел.: 032/627 727; 032/265 353;
032/608 214; интернет страница: www.popkasa.com;
лице за контакти: Огнян Дечев.
11390
Илияна Илиева Павлова – ликвидатор на Фондация „Тамплиер“, в ликвидация по ф.д. № 612/2007
по описа на СГС, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си.
11706
Мария Димитрова Йотова – ликвидатор на
„Бони оборот строителство“ – ООД, Ловеч, в ликвидация по ф.д. № 827/97 по описа на Ловешкия
окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11529
Мария Димитрова Йотова – ликвидатор на
„Бони вурст“ – ООД, Ловеч, в ликвидация по ф. д.
№ 828/97 по описа на Ловешкия окръжен съд, на
основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11530

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка
следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка
следваща страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401
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